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Mes nupinsim 
Tau. iš vėtrų

gražinusį vainiką, - 
ir vėjų, jaunyste!

/ B.Brazdžionis /

... oeniai, seniai, prieš keturis su viršum metų, 'nišų akys 
atsisveikina su giltinės laukais. Atsisveikino su žaliarūbials, 
taip daugel dainių apdainuotais, gražiaisiais Lietuvos miškais, ku
rių žalioje lapijoje anuomet taip smagiai supėsi laužų traškėjimų 
lydimos skautiškos dainos ir, susipynusios su lakštingalų čiauškė- 
jimųį lengvai bangavo medžių viršūnėmis, iki devyniais aidais pa
siekę mėlyną Nemuno ar Nevėžio juostą, tyliai, tyliai plaukė pa-.- 
sisupti ant balta puta pasipuošusios Baltijos bangos.

Dejavo ir ūžė tada tamsiarūbis Panemunės pušynas, storiau 
rūku, užsidengė aksominės Nevėžio lankos, rūsčiai nešė Nemunas sve
timųjų sudrumstą vandenį į mares, dar kartą pajutę raudonojo slibi
no krauju aptekusius nagus. Lakštingala, begirdėdama tik azijatiš
kų dainų triukšmą, labiau pasislėpė tankiame alksnyne. 0 mes? 'as 
išėjome neš t“ v argą sunkų ir juodą*1. Išėjome, kaip sodininkas iš 
vėsulo plėšomo graŽAns •>, žydinčio' sodo į tamsią gūdžią girią. Iš- - 
ėjome tada užvirtusiais takais, be- žvaigždelės tamsioje padangėje. 
0 šiandien?Šiandien mes keliame aukštyn lelijomis žydinčias vėlia
vas. Keliam jas į melsvąjį dangų švęsdami trijų metų skautiško 
darbo sukaktį kietame tremties kelyje. Keliame jas aukštyn, džiaug
damiesi nueitu skautiškuoju tridešimtraečio keliu. Keliaujame su ti
kėjimu, meile ir viltimi, nors aplinkui dunkso tik kalnai svetimi, 
kad baltoji lelija stiprins mūsų jaunystę, kuriai lengva ir "iš 
ašarų krašto išbristi.11 Taįp. Tik jaunystė tiek-turi stiprybės. Tik 
ji mus gali pakelti aukščiau traukiančios į žemę kasdieninės pil
kumos. Jai lenkiasi vėtros, ir vėjai, nes ją lydi meile žydinti bal
toji lelija. Žydinti jaunystė padėjo mums pereiti bombas ir griuvė
sius. Su ja užmirštame alkį ir šaltį. Ji mus -čia nekartą sunešė į 
skautiškus palapinių miestus, susikaupti darbe Dievui, Tėvynei ir 
Žmonijai. • ■

Trys metai. Ir šiandien jau vienam, kitam mc-s spaudžiame kai
rę. Bet klausyk,broli, sese! Tavęs jau laukia uoste laivas, išplau
kiąs į tolimas šalis. 0 gal jau tu linksmai švilpauji ant denio? 
Pažvelk į jūrą. Paklausyk! ... Nuo-tolimo pajūrio smėlio kranto
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atrieda per vandenyno plotus baltagalvė banga. Sveikink ją. Tai Bal
tijos banga. Ar girdi? Tave ji sveikina ir klausia,—ar prisimeni, •' 
kas tau davė gražiąją, skautišką lelija papuoštą jaunystę, 'airiai 
lengva perkopti aukščiausius kalnus? Ar prisimeni vyturėlio daifcos 
žadinamus gimtinės laukus ir pievas, kuriuose išaugo tavoji jaunys
tė? Taip. Tu to negalėjai pamiršti. Tai tavo viltis. Paklausyki Bal
tijos banga lengvai glosto laivo šoną ir tau šnera: "Redde quod de— 
bes? Tu privalai jaunystę grąžinti ten, iš kuriją gavai.- Jos parei
ga kenčiančioje Tėvynėje • pasmaugt vargą sunką, ir juodą,® kad išsi
sklaidytą Nemuno slėniuose sugulę rūkai, kad naujai sužaliuotą žiau
rios audros draskomi miškai, kad vėl suponuotą Sodelio Aukuras ir 
užgęsę laužai Panemunėje.

Prieš akis platus ir tolimas okeanas. Tačiau jispaliks bejėgis 
prieš jaunystę. 0 juk žinai, kad su skautiškąja lelija žydi jaunys
tė ir pabalusiais plaukais apsisupusiame veide.

Tad,prieš laivui pakeliant inkarą, paklausyk, ką tau Šnabžda 
Baltijos Banga... :

Kemnteno Jūrą Skautą
"Baltijos* laivas

siunčia:
PAVERGTOJE TĖVYNĖJE LIAUSITĖS IR, NE

ŠANT TREMTINIO DALIĄ, PASAULYJE PAS- 
KLIDUSIEMS BROLIAI S IR SESĖMS, ŠVEN

ČIANT LIETUVIŠKOS -SYAUmĖS TRISDE
ŠIMTMEČIO JUBILIEJŲ.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA2E SESl-S IR BRO
LIUS, ŠVENČIANČIUS PENKTAS KRISTAUS 

GIMIMO.IR NAUJŲ METŲ ŠVENTES TREMTY- 
JE IR LINKUS NEPALUŽTANČIOS LIETU-

VIO PARTIZANO IŠTVERMĖS, '"'ILTIES IR 
MEILĖS GIMTINĖS ŽIDINIUI, KELIAUJANT 

SKAUTIŠKUOJU KELIU SVETIMUOSE KRAŠ- - 
| TUOSE-.

"Baltijos Bangos" redakcija
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*?arbė Dievui aukštybėse ir 
Senėj ramybė geros valios 
žmonėms* /Luk.2,14/

Dangus ir žemė skelbia-Dievai garbę. Dangus ir žemė lenkia 
kelius prieš pasaulio Valdovą. Žemėje visa tvarinija taip sutvar
kyta, kad žmogus labai lengvai iš jos gali išskaityti skelbiame. 
Dievui garbę. Kiekvienas kalnas, klonis, miškelis, upelis ir tas. 
pakelės akmenėlis teikia T^evui garbę. Silpnas Dievo tvarinys - 
žmogus nenori kam nors kitam nusilenkti, o nori, kad jam visi 
lenktųsi. Jis yra toks nerangus giliau įžiūrėti ir pamatyti savo 
Gerąjį Draugą ir su Juo susidraugauti. Trūksta geros valios.

_ . Skautų šūkis yra aiškiai ir viešai, paraduose ir būkluose, 
stovyklose ir iškylose įrašytas: Dievui, Tėvynei ir Artimui. Kaip 
gražus šūkis, kuris apsupa visą jaunuolį! Skautas pasiryžęs pagal 
šį savo, šūkį tvarkyti visą gyvenimąį tai yra. skelbti Dievui gar
bę ir nešti artimui ramybės balzamą. Jaunuolis pasiryžęs-yra gy
dyti žmonių žaizdas, juos raminti ir įkvėpti daugiau jėgų. •

Dažnai gyvenime tie garbingi šūkiai palieka vėliavose, bu
klų ■sienosef gražios uniformos išvaizdose ir paraduose. Tie gar
binai šūkiai yra kelrodžiai skautui jaunuoliui, pagal kuriuos jis 
turi praleisti savo gyvenimo dienas. Jei skautas nori pasitenkin- 

• ti praleisdamas ar neva nepastebėdamas kai ką iš savo garbingo 
šūkio, tai tokiam nėra vietos šioje brolijoje. Tokie jaunuoliai 
mėgsta uniformas, paradus, kad kiti juos pamatytų bei pagirtų. Iš te 
seka, kad tuo jau ieškoma garbės sau, o ne Dievui.

Skautybės įkūrėjas Baden-Powe Uis pareiškė, kad jis nesu
prantąs, kaip galėtų būti skautas, netikintis į Dievą. Tad slautas 
yra ne paradams ir uniformoms nešioti skirtas, o gyventi pagal 
Dievo, Tėvynės ir Artimo reikalavimus. Skautas turi būti pavyz
dingas Dievo vaikas, Tėvynės sūnus ir Artimo geriausias bičiulis.

Kartą vienas jaunuolis - riteris pasiryžo nuvykti į Pales- 
. tiną ir parsinešti į savo namus degančią žvakę, pridegta prie Šven

tojo Grabo lempelės. Pavyko jam laimingai aplankyti Šventąjį Grabą 
ir užsidegti žvakę. Kelionėje jis turėjo daug kovoti su vėjais ir 

/plėšikais. Daug turėjo pavojų. Jaunuoliais ką prarado kelyje, bet 
uždegtos žvakės, kaip didžiausios brangenybės neprarado.

Skautas kaip tik ir yra tas riteris, kuris tas brangenybes 
turi saugoti. Mums visiems brangios yra mūsų Tėvynės vertybės, bet 
skiutui - riteriui josturi būti dar brangesnės. Tų vertybių yra 
įvairių, bet svarbiausios yra šios: mūsų tėvų tikėjimas, jų papro
čiai ir tėvynės meilė, Skauto par eiga-šia s-vertybes nešioti su sa
vimi tremtyje, jas Saugoti-nuo įvairių vėjų ir plėšikų.

30 metų bėgyje L.S.Sąjunga gražiai pasirodė ir yra verta pa
garbos, Tremtyje taip pat per trejetą metų skleidė jaunuoliu šir
dyse skautybę, kuri ęuteikė daugiau giedresnių valandėlių niūrioje 
gyvenimo aplinkoje. Žengiant į ketvirtuosius metus linkiu daugiau 
atkrėipti dėmesį į skautybę, o ne į paradus^ ^daugiau Dievo meilės 
ir budrumo Tėvynės vertybių sargyboje. Nuo Betliejaus sklindąs an
gelų giesmės aidas: “Garbė Dievui aukštybėse ir-žemė ja-ramybė ge
ros valios žmonėms“, kad pasiektų ir sustiprintu ^skautų dvasią, ku
ri tremtyje yra labai silpna.

' " Kun. L.Musteikis
Kempteno skautų-čių kapelionas
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.Mūsų tauta .-gyvena labai sutikins dienas: csą<r.e blaškomi au
dringos jūros, kaip sudužusio laivo skeveldros. Stengiamės'išsi
laikyti; žinome, kad audra pasibaigs, jau matyt pirmieji pragie
druliai. Po audros surinksime išsklaidytas daleles ir vėl imsime 
darbščiai lipdyti savo ”laiva(!. Likimo bangos nubloškia atskirus 
tautiečius į užjūrį, į Kanadą, Argentiną, Australiją. Visi jie ma
no, kad keliauja namo, tik kelias jų ilgas, netiesus.

Ir skautai svarsto klausimą: kaip jie elgsis ta;,e ilgame ke
lyje. Jie turi čia savo labai svarbius uždavinius. Jkautų or g?? n-i — 
zacija-tarptautinė. Ji jungia visų, tautų riteriškąjį jaunimą, ku-' 
ris siekia kilnaus tikslo - tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. \ 
įvairių šalių skautai skirtingai pųpranta Dievą, turi-įritąs tėvy
nes ir' artimuosius, tačiau visus skautus jungia idealų bendrumas, ■ 
pagarba kitų įsitikinimams, sųnos tradicijos. •

Skautaę, sutikęs bet kur pasaulyje, ne tik sąskrydžiuose, ki
tos šalies’skautą, sveikinti jį, kaip brolį*ir niekur nesi jaučia- 
svetimas. Keliavę po pasaulį skautai galėtų papasakoti daug jaudi
nančių. atsitikimų, kada svetimoje šalyje sutiktas skautas, pamatęs 
mūsų ženklą, imasi tuoj padėti svetimam broliui, lydi jį, kviečia 
į savo namus, sudaro jaukią .aplinką. Ir jaučiasi laimingas, kai už 
savo nuoširdumą ir rūpestį gauna progą... pasikeisti ženki iūkai s . 
ar autografais i Kai kuriose šalyse /'įyvz. Anglijoje/ yra paprotis, 
kad uniformuoti skautai išeina į kryžkeles ir ieško progų -atlikti 
gerą darbelį, suteikti pagelbą bet kuriam žmogui. Ten skautą-paoa- 
tysi geležinkelio stotyje ar garlaivio prieplaukoje. Gali drąsiai 

„ kreiptis į jį: ‘‘Broli, padėk, patarpininkauk, parodyk kelią, pri
glausk. " Lengvinus iri- "bei i padaryti skautui; jis pirmas ras bendrą 
kalbą su savo nauju broliu. Ir toliau, besikurdami ar darbo ieško
dami, pirmiausia panaudokime pažintį su skautais. Tuo būdu skautai 
gali būti emigracijoje tikrais pionieriais ir pėdsekiais, ir daug 
padėti kitiems tautiečiams.

Bet skautų uždavinys erigracijoje yra daug platesnis. Skautas, 
kaip judriausias ir sumaniausias mūsų visuomenės narys, jungia sa
vyje visas tas savybes, kurios taip reikalingos sunkiame kelyje ir 
ypač besiruošiant emigracijai. Budėdamas savo kilnių idealų sargy
boje, skautas turi būti naudingas likimb broliams, turi neišleisti 
iš .akių, savo visuomenės ir tautos' reikalų. > u ■ - ■

Kuo tenka rūpintis pirmoje eilėje, ruošiantis e-igracijai?
-Pirmoji sąlyga '- sveikata; jai palaikyti ar pataisyti priemonės: 
fizinė mankšta, sveikas sportas, griežtas susilaikymas nuo rūkymo 
ir gėrimo, moralinė dorovė.

Antrasis būtinumas - mažinti, kiek galimo, tą terštą, į kurį 
manoma keliauti, jo klimatą, gantą, žmones, ūkį, pramonę. Svarbiau
sia - išmokti kalbų, bepakanka mokyklos pamokų, reikia išmokti pr: 
tiškai rašyti, kalbėti ir suprasti kitus bekalbant. Jaunimas len
gviau pramoksta kalbų, todėl s'-aųtas gulės ir šiuo atveju patarnau
ti senesniesiems savo tąiitiečiams ar tėveliams.
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išmokti naudingo amato, kuriuo galima, leng
viausiai uždirbti .naujojo šalyje; pasisemti šiaip naudingų žinių, - 
kurios visur pravers, ypač keliaujant. Skautas turi nusimanyti namų 
uošos darbuose,orentuotis įvairiose srityse, nusimanyti apie kitų, 
alių matus, kai kurios ypatybes ir t.t.

Naudokimės tad kiekviena proga ir turtinkime 
kad ne pakriktume, Sunkia me kelyje į. Tėvynę

>r
i O

ę Ox avo žinių atsar- 
kad ir aplink

Narsus buvo-L žlugus, •ž&;-:e£ičių- bajoras 
. Jo lentos bi jojo, -toyžudtis-nedoras, 

‘-•■ • Kai duodavo ženklą ant kuorų ugnis, 
Vfą..Zetoičių sodybų gint šokdavo jis;

Jam smūgio užtekdavo kardu.aštriu;
5 Ir krisdavo šimtas‘ kryžuooių. karių.

.< Bet tortą /tai rudenį buvo .-.ankstyvi 
Paliovė-kryžuočiai nepuolę sodybas 
Išsirengė žygin valdovas šalies

. * Ir sjuntė krivulę'- iš - savo pilies
' Sukviesti-' jo krašto- bajorus visus, 

Kad ruoštųs į žygį, į priešo kraštus

’ DAr saulė iš ryto' miglų neišnėrė, 
Kai vartai valdovo pilies prasivėrė 
Su būriu bajorų ir žygio draugų 
išjojo valdovas/ sugaudę s-ragii, -

’ Jį sekė pulkai jo be’rnęlių" narsių 
Išgarsintų dainių, jų kanklių garsu

* Vartus kai kryžuočių pilies . jie-prijojo 
Jiėms priešo kareiviai tuoj kelią paštojo 
liepas - tris ten. kovės, tris.il^is naktis 
Puolimų smar kių neatlaikė’ pi lis, 
Sugriuvo jOs kuorai-ir sienos visai 
Nelaisvėn pateko magistras patsai.

Ir krito tvirtovės,jų pilys ir mūrai
■ Nuo Deimenos upės lig- žemės mozūrų 

Žiema kai artėjo kai baigės ruduo, 
Tada tik-jasuko lietuviai namo/ 
Atkeršiję priešui už -jo žiaurumus, 
Už ašaras, vargą, sugriautus namus.
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Pasibaigė žygio kautynės ir mūšiai. p 
Bejodamas Džiugas sodybomis prūsų 
Pamatė beeinančią kaimo keliu

■ Nedrąsią mergelę akių mėlynų. 
Pakėlė jinai išsiganius akis 
Net karžygio Džiugo suvirpo širdis.

Ir griebęs'per juosmenį jauną merginą, 
It plunksną, ant žirgo vikriai pasodino. 
Kaip vėjas juos nešėsi Žirgas eiklus 
Į kraštą žemaičiu, į Džiugo namus; 
Bet ašaros sruvo mergaitės veidais, 
Be jojant jai svetimo krašto laukais.

Kai-tolo nuo tėviškės savo gimtosios, 
Nei Džiugo švelnumas ne linksmino: josios. 
Nors- Stengės žodžiu ją prakalbint meiliu 
Ir žvelgt į akis savo žvilgsniu giliu, 
'Bet ašaros sruvo mergaitės veidais,

’’ Be jojant jai svetimo krašto "’laukais,

Kalbėjo jai Džiugas: ant Geria nto kranto1 
Bus- linksma, bus gera dvare-'jo gyventi, 
Tarnai jos nežadinsią rytą anksti, 

>■ Tik saulė virš medžią pakilus skaisti.
Pavasarį paukščiai ties josios langais 
Giedot nepaliausią rytais, vakarais.

Bet ašaros sruvo mergaitės veidais, 
Bejojant jai svetimo krašto laukais.

Pabalo nuo verksmo veidai jos raudoni. 
Nepratarė žodžio per visą kelionę. 
Per Džiugo jau žemę juos nešė žirgai. 
Iš tolo jau matėsi-dvaro stogai. 
Prijojus prie vartą, plačiai atvertą, 
Nualpo ant Džiugo ji ranką tvirtą.

Dar kartą-ją kalbino-Džiugas nuliūdęs. 
Nuo žodžių beviltiškų-ji nepabudo,- 
Daugiau neatmerkė akių mėlynų. - 
Veiduos ilgesys jos gimtųjų namų 
Dar žaidė, tarytum, šešėlis tamsus, 
Anapus nunešęs kančias ir skausmus.

Nusimini Džiugas, apsiblausė akys, 
Ir sėdos ant kelmo, nė žodžio nesakęs. 
Suspaudė,  j o širdį skaudus ilgesys, 
Tarytum a’udringa, sunki debesis. 
Ir niekas nedrįso prakalbinti jo. 
Paskendo jo dvaras skausme ir tyloj.

Ilgai ten sėdėjo ant ąžuole kelmo: 
Trys aušros išaušo, trys naktys sutemo,' 
Trys dienos sutilpo didžiam jo skausme.
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Tik ašaros tartum šaltinio versmė, 
Tbkėjn veidais iš akių jo gilių, 
Ir liejos pakalnėn srauniu upeliu.

Ir slėny giliajame ašaros tvino.
Stebėjos aplinkiniai žmonės3 kaimynai, 
Kai vandenys kilo lankoj tarp kalvų. 
0 saulė ten šimtus'pabėrus spalvų ‘ 
X ežero naujo.vėsiąsias bangas 
Panėrė tą vakarą savo kasas.

Teviskietis

k T 0 L E R A ?T C I J A

ITesantaikos sėklos randa puikia,, dirvą šiais,> nenormalaus gy
venimo laikais. Ji dažnai išauga į vešlų medį, pasipuošusį pagiežos 
žiedais irneapykantos spygliais, Argi nekyla kartais klausimas, ko- . 
dėl? Iš kur tą nesantaika net mažose tautose, atskirose žmonių gru
pėse, draugų tarpe ir net šeimose?-ITe jaugi patys žmonės butų tokie 
blogi ir tik blogo tetrokštų savo artimui? Bet taip nėra. Jeigu žmo
gus tikrai būtų iš esmės blogas, vtai mes niekur pasaulyje nematytu— 
mėm tiek daug artimo meilės ir pasiaukojimo, kurio nepajėgia nustelb
ti blogio sėkla. Vietos stoka neleidžia man paminėti■nors ir keletą 
tos-rūšies pavyzdžių, bet aš manau, kiekvienas išmūsųztruputį pagal
vojęs, ras jų pakankamai net savo artimoje aplinkoje.

Labai dažnai nesantika kyla visai be blogos valios. Abi besi
vaidijančios šalys kartais turi geriausių norų, abi gero siekia, o 
rezultate - neapykanta. Vadinasi,, jeigu prileisi®, kad nevisada ne
apykantos priežastim būna bloga valia, tad iš kur atsiranda toji blo
gio sėkla, kuri išaugina neapykantą ir vaidus? Aš norėčiau, mielas 
skaute, paklausti tavęs, ar tu pagalvojai"kada apie tai? Ar tu radai 
atsakymą? Juk tu riteris pagal skautų įstatus. 0 riteris yra tam, kad 
kovotų su blogiu*savo ir kitų"širdyse gražiais, kilniais, jo paties^ 
ir kitų nežeminančiais būdais. Tos kovos pasisekimas Įritavo riteriš
kumo tikslus supratimas daug pareina, nuo to, kaip tu į šį klausimą, 
atsakysi.

' Galvodami apie tai, pabandykime trumpai valand-elęi-fKŽmirsti pa
tys save, savo ambicijas, norus troškimus ir savo įsitikinimus. rors 
tai sunku, bet mėginkime. Tuomet tiksliau bus galima įvertinti kitų 
jausmus ir galvojimą. Gal tuomet lengviau paaiškės, kodėl kitas kitaip 
supranta,kodėl jis kitaip nori, negu aš. Juk nerasim dviejų omenių 
pasaulyje, kurie visiškai vienodai galvotų ir jaustų. Visada vienas 
ir tas pats dalykas vienam atrodo vienaip, kitam kitaip. Juk galima 
ginčytis, pvz., dėl šaukšte: ar jis įgaubtas ar išgaubtas. Abu tvir
tinto jai. bus teisūs, tik jų požiūriai bus skirtingi. Taip pa.i< galima 
tvirtinti, kau moneta nėra apvali, o lazdelės formos.
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Tai irgi bus teisinga, nes Jei į monetą žiūrėsim iš son , tai ma
tysis tik lazdele. . ''

Žinoma, dėl tokių paprastų dalykų niekas nesiginčyja ir ne- 
sibara. Bet užtat kasdieniniame gyvenime yra~daug svarbesnių pro
blemų, kurias ne taip lengva obJektyviai^ir saitai išsiaiškinti. 
Tuomet tiesioginiai susiduriama su kito žmogaus kitokia nuomone ir 
beveik^niekad nepagalvojama, kodėl vadinamasis "priešas** kitaip 
mano. Žmonės retai -tepajiegia įsijausti į kito padėtį,- į Jo sąly
gas, galvojimą ir Jausmas. Visada svrendziama tik pagal savo sąly
gas, tik pagal savo supratimą ir Jausmus. .Atrddo, kad pasauly eg
zistuoja tik mano Jausmai, kad mano protas yra tobulinusias ir mano 
įsitikinimai švenčiausi. Visi kiti turi man nusilenkti, arba bent 
taip galvoti, ■ kaip aš galvoju, ir tuomet Jau laoai^lengva užmiršti, 
kad šalia manęs yra kitas, kuris irgi galvoja, jaučia ir savo pa
sauly gyvena.

Čia štai ir ’'yla nesusipratimas, privedąs, prie neapykantos. 
G to viso nesunkiai galime būtų išvengti ir gražioj santaikoj gy
venti, Jeigu būti; bandoma vienas kitą labiau suprasti, o nesityčio
ti, nežeminti ir nelaikyti kvailiu to, kurs kartais grįsta pareikš-' 
ti savo skirtingas pažiūras. Kaip gali ąžuolas pykti ant eglės vien 
dėl to, kad Ji turi spyglius?

' .Tasai vienas kito supratimas ir pagarba kito įsitikinimams ir 
yra tolerancija.

Tolerancija nereikalauja nutylėti savo įsitikinimų, palikti jų 
negynus, taip pat nereikalauja nusilenkti kito pažiūroms ir slėpti 
savąsias, atseit prisitaikyti. Ne. Tolerancija leidžia visada pa- - 
reikšti savo pagrįstą nuomonę ir nesutikti su kito įsitikinimais, 
Juos kritikuoti, įrodyti jų klaidingumą. Abipusė tolerancijos dva-, 
šia leidžia pripažinti ir savo klaidas, nes tuomet asmuo nesti paže- 
minamas. Bet" tolerancija. neleidžia niekinti kito asmens ir j o įsi
tikinimų, kad ir kažinkaip klaidingi jie mums atrodytų. Norint būti 
tolerantu, 'negalima laikyti priešu to, kurs nesutinka su mūsų nuo
mone. Šiais laikais nereikėtų ieškoti savo tarpe to, kas mus ski
ria, bet - stenkimės daugiau stiprinti saistąs, kurie mus visus-jun
gia. 0 tų saitų yra apsčiai, nežiūrint nuomonių ir įsitikinimų skir
tumų. - ,

Išsiugdyti tobulą toleranciją - nėra lengvas uždavinys. Keikia 
pastangų. Mes, skautai, nburim netik stengtis tapti tclerantais, bet 
mūsų pareiga tokiais būti. Pažvelkime atydžiau į savo skautiškąją 
ideplogiją. Jule tai tolerancijos ideologija. Ketvirto ir penkto įsta 
to gyvenime niekad nepritaikysir, jei nebūsim trlerantai.

Mūsų skautiško j iv, vadovybė tremtyje yra keletą kartų_pabrėžus± 
tolerancijos reikalą. Štai L.S.S. Tarybos Pirmijos 1946 .Vili. 31. po
sėdžio protokole skaitome tokius sakinius;

"... Santykiuose su draugais griežtai vadovautis skautų įsta
tais. Skautai mokyklos bendruomenėje turi būti keliančiu, tą 

•bendruomenę tvirtinančiu veiksniu,- kilnaus būdo ir pavyzdingo- 
elgesio... Vienos konfesijos skautą gąntykisj su kitų konfesijų 
asmenimis grindžiamas toleranciją. Skautų santykis su savo • 
konfesijos dvasininku grindžiamos pagarba amžiui, patyrimui ir 
pašaukimo kilnumui... Santykiai su kitomisjaunuomenės organi
zacijomis... grindžiami tolerancija...
Kaip matome, .mūsų vadovybė nurodė mums labai aiškias gaires. 

Tik“ eikime tuo keliu ir būsime tikri skautai - tolerantai.
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Menu.,- tą sunkią, juodą naktį - 
Pravirko kryžiai pakelėje, 

0 Kai Sibiro vergijos pančius 
' Tėvynei budeliai uždėjo.

Tada, pamiršęs savo dalią, 
Tu į nelygią kovą stojai, 
Kad sesių žaliojo darželio 
Nedrįstų mindžiot niekšo koja.

Bet krito šautuvas ant žemės, 
Ir tu jį pridengei išbalęs...
Baudoje debesys aptekę, 
Liūdnai šlamėjo liepos žalios.

... Veltui rymos mama prie vartų/ 
Veltui žiūrės kaydien į kelią... 
Aušrinei sveikinant nekartą 
Lauks sesė grįžtančio brolelio.

Ateis; pavasariai. Alyvos - 
Papuoš menkutį kapo kryžių - 
Nekartą čiąieškos stiprybės 
Kovot už laisvę pasiryžę. -

... Kaip šviturys bangų verpetuos 
Jūreiviui rodo tikrą kelią, 
Taip šaukia mus-tavasis kapas 
Būdėt už gimtąją šalelę. >
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Aukščiausias leido mums gyventi didžių istorinių-įvykių lai
kotarpyje. Mes. matėme gz’įūiianeias valstybes, žūstančias tautas, pa
tyrėme žmogaus 'išniekinimą, Mes įsitikinome, kad didieji žmonijos 
sukrėtimai yra lydimi klastos ir melo. Kas gi sukūrė žemėje bai
saus chaoso karaliją? Kas stumia žmoniją į gyvenimo bedugnę? At
sakymas aiškus: visa tai padarė'"žmogus. Kodėl vi jis sukūrė blogį,, 
ne gėrį? - Todėl, kad jis pats yra blogas. . ' .

Bet margajame pasaulyje ne vien tik, blogieji gyvena. Ateis 
laikas,-kada tiesos ir žmoniškumo riteris - gerasis žmogus nuga
lės melą ir klastąs Su ilgesiu laukiantieji to palaiminto laiko, 
deda pastangas savęs tobulinimui ir tikram žmogaus būdo aūklėji- 
mui. Geriausias auklėjimosi laikotarpis yra jaunystė. Todėl visos 
pasaulio tautos, nuo seniausių laikų, su didžiausiu rūpersčiu ieško 
geresnių kelių ir priemenių tautos ateities, tautos atžalyno - jau
nimo auklėjimui.

Šio šimtmečio pradžioje atsiradusi skautybė yra viena iš ge
riausių priemonių žmogaus būdo formavimui, Skautiškoji auklėjimo 
sistema užgauna visas kilniąsias žmogaus sielos stygas, todėl 
skautų sąjunga yra didžios harmonijos .ir broliškumo s-ga. Nenuos
tabu, kad ji labai greit išaugo. Prieš paskutinį-pasaulinį karą 
po skautų vėliavą rikiavosi apie 2 milijonų narių visokių tautų, 
visokių rasių sk’autų-čių įvairiuose pasaulio kraštuose. - -i'"“.-,

Nepriklausomoje Lietuvoje staksybė rado sau puikią dirvą.
Pirmieji'skautybės idėjos skelbėjai buvo moksleiviai-* tremtiniai, -
grį žę iš Rusijos. Žymiausieji jų tarpe buvo Petras Jurgėla-Jurge
levičius ir Iz,Kriaunaitis. Jų vadovaujami skautai pradeda vėikti 
Vilniuje ISIS metais. Pažymėtinos ir pirmosios skg-Utėss Marija Kri- 
gerytė/dabar Skard? iuvienė/ ir Sofija Jadvyga Senečiūtė /Dabar Pe
trulienė/. Pirmuosius skautushuoširdžiai rėmė Vilniaus liet, girtina-- 
zijos direktorius M. Biržiška,’ Vileišienės Kubiliūtė, dr, Ligeika 
ir kiti. Jie netik padėdavo skautams organizaciniame darbe, bet pa
mokydavo juos kaip geriau tarnauti tėvynei. Jos gi tarnyboje dar
bo buvo tuomet daug, nes ėjo-nepriklausomo gyvenimo kūrimas ir ko
va su besibraunančiais į mūsų kraštą ’«■« įmynais. Ligeika mokė 
skautus ir skautes pirmosios pageltos, Šioje srityje įgytas žinias. 
teko pritaikyti kovų su bolševikais metu. ~ -

- įvairūs-atsakingieji valstybės asmenys dažnai naudojosi mūsų 
pirmųjų skautų ir skaučių pagalbą, kartais patikėdami jie ms net la
bai svarbias paslaptis. Taip, pav.j pirmojo bolševikmečio laiku tau
tai reikėjo žmogaus, kuris perduotų į užsienį svarbias žinias,-Tą 
pareigą atliko mergaitė, išėjusi skautybės_mokyklą. Daug pavojų ir 
kančių teko pergyventi tėvynės tarnyboje musų pirmiesiems skauty
bės pionieriams, -

„ Nepriklausomybės keliu žygiuojantį Lietuvos jaunimą, žavėjo 
skautybė, nes joje’jis rado sau prieglobstį nuo įtakos visokio blo
gio, privisusio pirmojo didžiojo karo metu.

Nuostabiai greitu tempu įsigali skautybė Lietuvos moksleivių 
tarpo. Žemesnėse vidurinėse-ir aukštesnėse mokyklose kurksi ir augo 
paskiri vienetai, viens kitą veikla ir skaičiumi norėdami pralenkti.
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Mūsą valstybės nerfr-j.klausorybei nutrūkstant, L.S.Sąjįūiga tu
rėjo 25 tūkstančius narių.

- Lietuvos padangėje gražiai gyvuodama skautybė pasižymėjo-sa
vo gyva veikla. Lyg. didžiam skruzdėlyne, šioje sąjungoje į darbe,, bei 
įvairias pareigas buvo įjungtas■mažas, jaunas ir senas, Smarkiai 
augančiai organizacija,i reikėjo daug vadovą- vadovių* jięais- paruoš
ti-buvo rengiami įvairūs kursai, stovyklos, Skautu žalieji palapi- . 
nią miestai įnešdavo daug gyvumo Lietuvos šiluose, paežerėse, ta
upiuose, kalvose. Vandens.mėgę jai skautai- ės sa^o lengvojis bai
darėmis ir valtimis išraižydavo Lietuvos upes ir ežerus. Buvo ir 
tokią, kurie Nemunu nušiurę iki marią, turėjo malonumo kovoti su 
šėlstančiomiš bangomis ir burėmis baltavo Baltijos vandenyse.

- Bėgo metai... Tėvynės gamtos, tautos meilės ir rūpesčio ap
supti, skautybės vadovaujami augo ir brendo mūsų.’ skautai-iynskau
tos. Tai buvo gražus, vertingas mūsą tautos Žiedas, puošęs mūsą 
kraštą savo darniomis gretomis, pasižymėjęs Dievo, Tėvynės ir Ar
timo meile, darbštumu-ir gerais darbais. ■ -> •

.Husą sfcautai-ės buvo žinomi ir,plačiajame pasaulyje, nes 
dalyvavo ne vienoje tarptautinėje stovykloje b Per; skautus-ausų 
jaunimas užmezgė artimus ryšius su visą kultūringojo pasaulio jau-, 
ni^u. Skautai ir skautės davė progos pažinti pasauliui lietuvius : 
ir Lietuvą. ■ . ■

1933 metais aplankė'Lietuvą slnutybės įkūrėjas lordas -Baden-t 
Powellis ir viso pasaulio skaučių vadė Lady 0, Bad en-Powe liens Jie 
atvyko su. 650 Anglijos skautą-čių vadą ekskursija, ir buvo priimti 

~ dideliame, specialiai surengtame sąskrydyje-stovykloje Palangoje.
Seserija ir'brolija rūpinosi, kad skautą-čią srovė kaskart 

stipria u, gryninu ir''tobuliau sroventu, mūsą tėvynėje. 193'5. metalai 
buvo išleistas L.3.S. statutas.’

Likimo buvo lemta nutrūkti mūsą nepriklausomybei, o taip 
pat ir L*S.Sąjungos veiklai.

Baisaus patyrimo vejami nuo tėviškės slenksčio, artėjant rau
donajam siaubui, mes,vis ko netekę,išklydome po platųjį pasaulį. Pa
kliuvę į žiauraus karo malūną, .stengėmės išlikti gyvi* Bot, deja, 
ne visiems tai .buvo žadėta. Karo aplinkybėse, koncentracijos sto- 

c vykiose ar tolimame Sibire nemažai žuvo mūsą brolią ir sesių.
Šiandien mūsą tarpe nebėra pirmąją dviejų tautinių stovyklą vado 
Juozo Barausko - Červenės kankinio, pirmojo mūsų S-gos.šefo A.Stul
ginskio, mirusio Sibire kankinio mirtimi, karžygio mirti:-! žuvusio 
sktn. J.Milvydo ir’paskutinio s-gos šefo Antano Smetonos.bei dau
gelio kit ų, Tebūnie Jiems lengva sava ar svetima žemėj Mes, skau- . 

' tai—ės vykdysime Ją testamentą -tęsime kovą dėl Lietuvos laisvės.
Paskutiniam šio baisiojo karo šūviui nuskambėjus, naują vil

čių kupini išlikusie ji benamiai rinkomės į-stovyklas pradėt naują . 
savo gyvenimo'etapą. Nors raudonąją 3draugų* ranka visaip muro pa
kenkti norėjo, nugalėję visas kliūtis Įkūrėme stovyklos^ savo lie
tuviškąjį gyvenimą. Išaugo spauda, atgijo teatro menas, atgijo ir 
skautiškoji veikla. Penki tūkstančiai' skautų-cįų.susibūrė į 1.8, 
Sąjungą ir vyr. skautininką Iz.Palčausko,‘Vyt,C«pc ir.Augustaity- . 
tės-Vaičiūnienės vadovaujami darniai žygiuoja skautybės keįiu* Mu
są s-gog vadovai-vėš yra kupini riteriško, idealizmo, kilnios pasi- 

• aukojimo dvasios ir didelio patyrimo. Jų ryžtinga veikla ir "ūsą 
jaunuomenės nepaprastas gajumas leido .mūsą s-gai. ir sunki se sąly
gose išaugti ir- subręsti.

15



: - 12. -

Mūsų s-gos veikios veidrodis tremty je buvo trisdėsimtmečiui 
paminėti šią vasarą prie Mittenvaldo Alpėae įkurtoji stovykla. Jo
je roes skautai--ės atgijomė dvasia, sustiprėjome pasiryšime kovoti 
dėl-tėvynės ir tautos. Pačią gi stovyklą, anot jos lankyto jų žo-^ 
tižių, padarėme tikru lietuviškos. Žemės gabalėliu. Kam toko šioje 
stovykloje pabūt, gavo įsitikint, kad nevisko dar esame neteks, 
kad mes turime šaunių vadų, kurie sugebės nuvesti*tikrais keliais 
mūsų jaunimą, kupiną'entuziazmo ir kilnaus pasišventimo skautiš
kai lietuviško ja veikloje. - ■

Šiandien nerasime bent-kiek didesnės lietuvių tremtinių sto
vyklos, kurioje nebūtų skautų-Čių vienetų.

Jau trys metai sukako, kaip veikia Kempteno lietuviai skau- 
tai-ės. - ■ . ' ’’ •

Stovyklų gyvenimas trupa, Nyk-sta ir skautškosios gretos. 
Jau ne v-ieną vyresnę skautę ar skautą kepina Australijos saulė, 
spirgina Kanados šalčiai. Ateitis nuves ir muš Jų pėdomis, nes grį
žimo kelias į laisvąją tėvynę, gal būt, dar yra tolimas,

Išklysdąmi į svetimus, tolimus kraštus, Išsiverkime su savimi 
ir musų didįjį kraitį; skautiškos lietuvybės ir laisvės kovos vg- ' 
nimi-degančias širdie, nes tai .-padės mums atsispirti nutautėjimo, 
dvasiai, kuri tyliai, lyg vagis, tyko ir tyko išplėšti kas mums > 
brangiausiai tautinę dvasią, tautinius papročius, tautinę savigar
bą. Neužmirškime, kad mes be šių ypatybių liksime-kaip knygos be 
turinio, kaip vasara be saulės, kaip medis be lapų. ' .

Ateis diena ir mes grįšime-į brangiąją, išsiilgtąją Tėvynę 
.ir ką gi mes parvešime jai dovanų? Argi bus kas geresnio, kaip.s'aur 
tiškai lietuvišką, skaisti, Dievą, Tėvynę ir Artimą mylinti širdis?

„ Kad pasaulio miražai neišvestų .mus iš tiesioje/ kelio, visi 
privalome budėt. Tau gi, skaute, teks taip būdėt, kaip dar niekuo
met nesi, budėjęs., nes tu. jei nutąutėsi, būsi didesnis niekšas, ne
gu kuris įeitas lietuvis, s Raut yb ės‘.mokyklos neišėjęs.

Tad skautai ir skautės budėkime! - .
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jau trečią pypkę rūkė Daunys, o mašina vis darinesirodė. Baž
nyčios bokšto laikrodis mušė astuonias ir miestelio šaligatviu gir
dėjosi paskiri praeinančiąją žingsniai. Aikštėje, prie bažnyčios 
lūkuriavo keliolika žmonių, laukdami ateinant keleivinės -masinos. 
Pastatęs arklį darže už varpinės 
tarno laikške brolis iš Kauno raš 
na zis tą, siunčia a. t o stogams pas 

ptie mašinos.
Prože-ktorią šviesos,sublyksėję gatvės posūkyje ir sudužę į vi- 
stiklus, sujudino laukiančiuosius, ir didelė mėlyna-masina su

stojo prie pat paminkle, aikštės viduryje. Daunys, iškratęs iš pri
gesusios’ pypkės pelenus nužingsniavo arčiau, susimaišiusią, su kelei
viais, laukiančiųjų. . _ \

Aukštas aštuoniolikmetis gimnazistas, laikydamas aptrintą če
modaną ir antroje rankoje portfelį, Žvalgėsi tarp žronią,

- A! Jau matau, sveikas, dėde, 
atsibodo. Lyg tyči;

Daunys irgi lūkuriavo. Vakar gnn- 
. kad sūnų, septintos’ klasės gim-? 
į į -kaimą^įr prašė atvažiuoti pasi

tikti

tr
visu pusvalandžiu pavėlavo.- 

smulkmena,- - kratė brolėno ranką Daunys 
, kad pypkę traukdamas nė nepajutau, Na, 

i prie vežimo. 0 čia, tu-'j už Mūro. Tai

- Tai ką čia', sūnau,
- toks gi vakaro gražumėlis, kad pypkę 
duok savo čemodaną ir einam prie vešim 
septynias taip ir užbaigei?

- Taip, taip, dėde, drebiai gali vadinti abiturientu.
Jaunas neramusbėris suprunkštė pamatęs prieinantį šeimininką 

ir su. galva tampė vadžias* lyg norėdamas greičiau paleisti kojas į
darbą

į išsiauginai Žiūrėk du.:

- Taigi, taigi! Ot pastovėjo valandėlę ir jau neberimsta, - 
atleisdamas pavadžius ir lipdamas i ratus, kalbėjo dėdė. -^Nenorėjau 
su juo važiuoti, bet kiti buvo darbe užkinkyti. Zinai gi suaau, aną 
dieną turėjau talkininką. Tai kaip išėjom šešetas dalgią, -visos 
Pašančią lankas nurėŽėm. 0 čia tokia giedra, kad per porą dieną - 
šienas,kaip parakas. Na^-, 
ryna išvažiavo paskutinių

Išvažiavus į gatvę ratai triukšmingai šokinėjo ant akmeninio
grindinio.

, — Na! bėri 
Daunys pasuko ar 
do naujai nušvyr'

— Kaip'su darbais šįmet sekasi, dėdę?, Ar .pakankamai samdomą-tu- 
. rit? — pataisydamas kepuraitę užklausė Vytas. - - ■

- Cha, cha, ana’- paleidęs iš dantų pypkę, nusijuokė Daunys.-Ar 
jau bijai,’kad prie dalgio nepristatyčiau, pagal tavo tėvuk" nprą-

•> - Nė, ne; — paraudo-sūnėhas, —ne taip jau nusigąs čia u. t
nebent jis manęs nusigąstą ir beplaunant sulįstą^ žemę.

lygaani a kelias, - pliaukštelėjęs botagu, 
Bėris lengva ristele pašile

čia jau
į Pašvenčiu vieškeliu

ne j — paraudo-sūhėhas dalgis
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- Taigi ..sūnau, ne dėl tokių poniškų, rankų^dalgiai dirbti. Čia,
mat,ne plunksnakotis. Na, bet gali būti ramus. Šįmet, ačiū Dievui, 
ne bėda su darbais. Man, dar-kaip man, bet motinai tai tikrai leng
vi’ metai. Tokia gerą merginą turim, kad jos visur pilna. Ir virtu
vėje, ir lankoje, Ir prie gyvulių. . ' . .u -

— Ar ta pati Onutė, kari pernai buvo?
- Nė, ne čia kita. Marytė. Pavasarį valsčiaus sekretorius pri

suko. Kaip našlaitė gyveno pas gimines, beu tie dar blogiau laikė, 
kaip samdinę. Amžina tils į, pažinojau 'jostėvą, policininku parabely
je buvo. Geras buvo Žmogus, tik gaila, kad be laiko paskui ž^oną-į 
kapus nuėjo;.. Taigi paklausiau sekretoriaus, daviau neblogą, algą, 
na, ir Verbų sekmadienį atsivedžiau. Bet galvą tai turi pergina į 
Sako, būk tai, buvusi pradėjusi gimnaziją eiti, net trečią klasę. 
Brač, kai skaito laikraštį, tai kaip poterius beria. Gaila, gaila, 
"kad tokiai mokyti^nėra iš ko, tikrai kas^norsgero išeitą. Taigi, sa
kau, motinai . tai didelė parama, o tuo pačiu, ir darbas eina visur 
laiku, — džiaugėsi dėdė, retkarčiais prilaikydamas besismaginantį 
arklį. . • ■ . _ ~ _ ■

Ratai lengvai šokinėjo per vieškelio duobutes^ užpakalyje- pa
likdami dulkią debesėlius. Laukai jau buvo ištuštėję ir vakaro prie
blandoje pavieškelio sodyboje skambėjo plakami dalgiai. Lyg nenusi
leisdama dalgią skambesiui, čiauškėjo ir švilpavo lakštingala tyliai 
berysiančiame alksnyne. Daunys pasakoji brolvaikiui apie ekonomi
nius sunkumus ūkyje, klausinėjo kas naujo sostinėje, ką rašo laik
raščiai. Kalba vėl nusisuko prie samdinės Marytės. -• -

- -Sakai, dėde, kad ji buvo gimnazijoje? Jei jau būtą buvusi, tai 
nedirbtą ūkyjė. Dargi, kaip samdinė, — abe jingai pastebėjo V-tas.

. — Žinau, žinau, sūnau. Jums mesčionins tas ūkio darbas labai 
baisiai atrodo. Man gi regis, kad kiekvienas geras darbas, koks jis 
bebūtą, nežemina žmogaus.

... Medžiais apgriuvusi Dainio sodyba' buvo jau čia.pat, Bėris 
pasuko į kiemą ir, apstotas dviejų kudlotų šunų, sustojo prieš namo , 
verandą. Seklyčioje švietė lempa, o ant priekliečio bernas Jonas 
virkdė armoniką, Sustojusia tams nutilo ir armonikos garsai

- Kaziuk! - Šuktelėjo Jonas prie šulinio kojas beplaunančiam 
pusberniui. - Paimk nuo šeimininko arklį. Už- tai per vestuves su 
Vale tau naršą veltui sugrosiu,

— Galėsi pats už jaunąjį pabūti, - pyktelėjo Kaziukas, nubėg
damas prie vežimo, o armonika toliau lingavo valsą. Verandos tarpy 
duryje pasirodė liekna Marytės figūra. -

- Marytę paąnk Vytauto čemodaną ir svečią pristatyk notinaa,
o aš su Kazeliu iškinkysiu arklį, - šuktelėjo Daunys merginai, iš
keldamas čemodaną iš ratą., . - -

-sr-x-x-xpx- x

Atostogos bėgo greit. Vytas ištisas dienas praleisdavo paupy— 
>jo. beoeškerioūamajs ir besimaudydamas. Vakarais - klausydavosi lakš
tingalų ir Jono armonikos. Retkarčiaisatsigulęs už agrastų lepumo, 
skaitė atsivežtas knygas. Dalį jo knygų-laisvalaikiu jau-buvo ir Ma
rytė ~ perskaičiusi, ir kai Vytas pasiūlydavo jai naują _ knygą., ji 
mandagiai padėkodavo, žvilgterėdavo į akis, nurausdavo, kaip purinas 
ir apsisukusi smukdavo iš seklyčios.
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■ . Vytas, rodydamas savo orumą ir didybę, Vengė-iš pradžios su- 
su bet jos gyvūnas ir viduje besislepiąs kažkoks Inu— 

’kinis kurna s ėmė" ja*i patikt it Ir tik kai prabėgo geras raėnu , Vytas 
t s'urasdav..- jau draugiškesnių. žodžių jai.

Artinasi atlaidų dekredienis, kuris į -provineijrs. miestelį 
sutraukdavo didžiausius būrius žmonių iš plačios apylinkės. Vieni 
čia suvažiuodavo nusitikti su gininėnis, juos’aplankyti, kiti pa
sižiūrėti ir kartu savo parodyti. Laikas.biĮvo labai patogus paai- 
ž’-cnėjinui, nes šienas jau daugeli^ gulėjo’ daržinėse, rugiai dar 
tik buvo pradėję gelsti, ir tai tik pačiose kalnelių smailumose.. 
Ta proga kiekvienais metais Pašvenčiuose jaunimas surengdavo meti
nę gegužinę Lapkaus beržyne sveteliams palinks-inti, na, ir patiems, 
alučiu pakurstytą linksmumą išlieti.

Jonas buvo gal labiausiai tuo susirūpinęs ir, kur atitrukda
mas, šokinėjo apie save trieilę. Čia šveitė kito papilkėjusius 
varšavinic sidabro apkaustymus, čia lipdė kiek prakiurusių dumplių 
kampą, vakarais gi miklino nuo dalgio sugrubusius pirštus. Ir ne 
kartą Vytas stebėjosi, kad-iš po grubių Jono pirštų liejosi tohi;s 
sudėtingos, tokios susipynę moliodijos.

Dar buvo ankstyvas sekmadienio rytas ir saulės spinduliai-dar 
bailiai skverbėsi pre- seklyčios lan ą, kai Vytas nubudo. Išgirdęs 
kažkieno tylius žingsnius atmerkė akis ir susidūrė su Maryte. Toj: 
kabino ant kėdės stropiai išlygintą ja gerąją eilutę.

— Labą rvtą, ^hryt I — išgąsdino ją. - Taip iš anksto ja’1 . a- 
no •fraką" sutvarkyt. Ačiū,-ačiū.

- Buvo kiek susi jla ožes, - kiek sumišusi atsakė. -Dėto sakė., 
load žadėjote ir jūs į miestelį važiuoti. Juk tokia šventė. Be to, 
vakare gegužinė Dapkų beržyne. Manau, kad mėgstate šokti.

— Be abejo! — pratrindamas akie ..šypsojosi Vytos. - Tik kad pa
žįstamų čia neturiu. Nesmagu bus vienam. Nebent panelė torytė palai- 
Jęytumėt. draugystę. . > •

— Aš... aš mielai. Jeigu tik jūs su manim šoksit, — paraudusi 
nuo jautraus klausimo, spruko iš seklyčios.

Dienos triukšme išvarginta saulė, lyg degantis laivas, skend 
į šilo viršūnių jūrą, paauksuodama 1 ngvų debesėlių pakraščius^ir

šias r’igių varpas. Daunys 
va .. ,.

paskutinį-ko.r tą paglostydama ant kalnelių be snaudžiančia s pageltu- 
s rugių vax-pas. Daunys, pririšęs arklius nakčiai, pūsdamas nels- 
tabako ‘dūmą, palengva žingsniavo per kiemą.

Iš Dapkaus beržyno jau sklido armonikos ir s :uiko garsai, o 
nuo Aukštakalnio skambėjo į gegužinę beeinančio jauni:1.- daina. Prie 
verandos Vytas .žaidė su nuskintu astros žiedu.

’--Na, sūnau, - paleido iš pypkės gerą kaouolį dūmų, - paver-* 
ges’gal no dieno ss'.ernošiaUs?-Neširstai pailsėti?

>. b ne, dėde. Gėda būtų prisipažinti jei ir būčiau p. vargęs, 
kai girdėt besilinksminąs jauniies. Tik dėdės’laukiu draugystei pa
laikyti. — „

- Tcos čia tau iš dėdės draugas, nors, žinoma, ir aš Oar ncE- 
u oitį i lovą. Dapkus sakė gern alaus podaręs. Por Janinos musų o:

klvčioėe putąjur^^p, Jjlanr'ivn išmėginsime
uosti tabako, — nuskubėjo dede į virtuvu.stiprumą. ^onUf^-Nfes 

M MAŽVYDO 
B1C fOTEKA

19



■ . . - ' . ' . > X v, . _.■ rxi * ?, < ,? . ą. < . -3 7 V B- *£ *?• ‘

■ ^-2 ■■ ' ■f'-'". Z. /. •-,- , ' -

' ’i_~ Poros-; jau visu arjar tunu suk si, kai Vytas’su dėde ate^ę i.-ge
gužinę. Iki pat svirno besitiesiąs beržynas aidėjo nuo susirinkusių 
triukšmo. Šokėjai,--.nuo prakalto rasotaįs veidais, liejo ją tina t vis-... , 
kąsėnergiją seno beržyno šalpų.pastogėje. Janiai sustoję gin^yjosi, 
kurio eržilui'greitesni. ir gyrėsi, .'kuris greičiau Iš kęrraGsdausą’ 
pajrMa'^iay.b.-.-'Kiti-vėl spėliojo, koks bus šįmet ’ derlius laukuose ir- 
kokia tabako rūšis geriausiai išaugsianti. Vytas su dėde^’atsires
nę j seną beržą, stebėjo šokančiuosius. Tarp šokančiųjų. švystelė
jo Vytui pažįstamas veidas. Taip. To. pati kauniškė Irena. S-kyje 
paskendusi, ji lengvai sukosi sii kažk.o’d.u blondinu, nepastebėdama 
Vyto. Pas ką ji galėtu svečiuotis, betilsiant muzikai, galvojo Vy
tas.

— Taį kaip,sūnau, - nutraukė mintis dėdė. — Juk pariklinsi 
kojas. Ką? Tavo tėvasfjaunas būdamas pirmas šokėjas buvo.■

— Hežinau, dėde, dar iš anęs menkas šokėjas. Be to, nieko 
čia nepažįstu.

- Ot tai tau paraliai! Tik apsidairyk, kiek Čia visokio jauni
no! Sutrenk kokį šokį ir už dėde.

- Muzikantai paskelbė geliu valsą, Marytė su kita mergina atnešt 
pilną pintinę visokių gėlių, ėūodvi apsupo mergaičių būrys ir kiek
viena stengėsi išsirinkti gražesnes gėles. Marytė jau turėjo ~ribi- 
segūsi dvi rausvas rožes, ruriogbnt tamsios suknutės ryškiai švietė. 
Jonas, nusimetęs švarką, -patraukė armoniką, ir beržyne subangavo v 
sr- garsai; Vytas akimiąsekė Ireną, ’• 1 ta, palikusi blondiną, išsi
rinko porą gelių ir, viena prisegusi nauja*.* šokėjui, nusisuko per • 
aikštelę. - -

- Atsiprašau, - prieš Vytą stovėjo Marytė. - Galiu jus patari 
ti šokti? ...

- Visada. - Kiek nustebęs leido prisegti prie švarko rausvą _
žės žiedą.

- Gerai, gerai, Maryt; nepamiršti rusų svečio., - šyptelčj- 
pro* ūsą Daunys. — Aš gi eisiu pas Dapkus alučio išmėginti,

Marytė šoko labai lengvai ir Vytui buvo labai nesmagu, • kai p.: 
' rą kartų vos vos lie užmynė ant kojos. Sukda: isis pro pat Ireną, Vyt-i' 

žvilgterėjo jos pusėn. Susitikus žvilgsnians, jis linkterėjo galv?, 
švystelėjusi Irenos šypsena parodė, jcad ir ji pažino buvusį-kolege.

Šokis baigėsi ir uždusdama 'armonika nutilo. Sustoję sporos šlv 
tėsi prakalta/ nes smarkus šokis dar labiau, rodos, įkaitino šiite 
saros vakaro 'crąz Vytas padėkojo Xurytei ir nuėjo į šolį. Dar nespė 
š ■' k ė japs gerai atsipusti," sulinga'vo beržyne nausa. mųlioįlja. Poros 
nubangavo per šokių aikštelę. Vytos priėjo prie Irenos,.stovinai?s' . 
dviem panelėm, ir nusilenkė, kviesdamas ją sekti. -Netoli Vyto stAv-i 
si su draugėmis Marytė, protarųiais ;sUdė akimis į Vyto puse, ti’r-ėč 
naši sekantį šakį vėl-šokti su juo. iiatydnna jį nueinantį į kitą pu 
atsitraukė nuo draugių ir pasuko į Dapkų seklyčią.

- Kur -taip skubi, Marytė, taip jau šiandien išsipuošusi,kod n v 
pasisveikint nebenori, - sulaikė ją už rankos beržynu šeimininkas - 
Gal šį šokį mudu pcšofttur.ie?

- Atsigerti norėjau. Bet... paskui. Galin dabar pašokta.
Marytė 3u vyresniu'.ju Daphąus sūnumi'sukosi pačiame aikštelės 

duryjo. Čia pat šoko ir Vytas.
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- Kokia gražuolė tau taip -puikią rėžę prisegė?. — Išgirdo ji 
netyčia nepažįstai;.-."sios. klausimą Vytui.

- Et... - paraudo lyg žarija Vytas, nė žino dam s -ką atsakyti.
— Čia' pripuola r-o. i... Dėdėe merga... Prikibo, kad vos vos atsikra
čiau. - . ' ; '

- Ch,?., cho, cho’, cho ! - nuskambėjo plonas juo.kn-s. - -
- DG-'es rorgn! - iv* ’ras šaltu vandeniu apliejo Marytę...

-< -•Cha,jsha, cha,cha... tebeskambėjo juokas.
■liergu !* lyg varpos skambėjo jos ausyse.-JTebėmątė 'feryto, 

Jai nuplėštas rožės žiedas nusirito po šokančių, koj ils. *
- Kas tau, darytė,-žiūrėjū-į jos užkaitusį veidą Dapkų. Ignas.
- Nieko* Dabai karšta... Šokim kiek lėčiau, - sušnibždėjo ji. 

Rodos, ir Jono- armonikos bosai bepaliovcs. ėmė. šaukti; •Merga, ner- 
m, -ergą !* ... Šokis baigėsi ir, šokėjai sustoję aikštelės pa-.

_ kraščiais, žvalgosi į suoliukus, iešfr'-dari laisv'-svietos pailsėti.
- Dabar: galiu tavo alučiu pavaišinti. - -

.. - Ne.,-Ignai, ačiū. Man kažkodėl. negera pasidarė, Eisiu į na- 
rus.

Taip anksti į norus? Dar gi .šoksime, - nesuprasdamas reikr- 
t,:-'lo,, iš širdies aiškino Ignas. '•» v ■ ■

Ne, aš jau nebešoksiu. Sudiev!
f"' - G-al palydėti ga?.iu? v. - ■ '

- Ne, nereikia. Smagiai tau pašokti! .• -
— Labanakt! - • ' r
Maryte pasukt į taką, akinis?užkliuvusi Vytą, antroje aikšte

lės pusėje -bosi juosiančio su ne pašąs taną ja. Vytas buvo be rožės.
-» 0, Dieve! — suvirpėjo ji. Sumindytas rožės žiedus gulėjo 

aikštelės viduryje. ' ‘ '
- O gal-čia no tas? —.klausė pati'savęs. -

, ’Merga!* suriko-šokėjų batų apdrą.slcyta rožė- Ifcrytė šimbiai
pasileido•vieškeliu narų link, stengdamosi sulaikyti akyse susirin- 
husias ašaras. Ant jos suknutės dar baltavo rožė'. Staigiai ją nupl■' 
susi, sviedė ą griovį* " - .

• ILrga • rodos suriko rase-ją sušlapęs, žiedas. .
“ Merga!" kartojo lakštingala krūmuose. •Merga!* - šy"srjosi 

virš mišk" pakilęs mėnulis..., ■ •
* Marytė bėgte pasileido juoduojančios Daunių s r'yt^s link...'

Dar buvo ankstyvas rytas ir Daunių sodvba tebemiegojo, kai su
girgždėjo atsargiai dar -mi kieno varteliai. Abu kuiliai'paraatę*•!&«•■/ 
te, lenktyniaudami šokinėjo aplinkui, lyg džinugda: iesi, kad jų g.: 
ji šeiminkė šį rytą taip anksti pasirodė kieme.

- Likit sveiki, - paglosto jų gaurotns galvas, ir uždariusi
vartelius, rankoje laikydama nedidelį čemodaną, pasuko vieškeliu 
miestelio link. • -

- Taip. Aš pasistengsiu įrodyti, ar ką hors gali "Dėdės r.er n • 
Marytės tvirtai sučiauptos lūpos ir viską niekinančios akių Liepsne
lės, žvelgė* į tolį,- tekančios saulės link, neatsisukdamos į tolstan
čios Daunio seklyčios langus... < ';

/ -x~x-.v-x-
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Sunkią Tirolio kalnų.ipsuptamp slėnyje, prie besivingiuogan- 
čios-vienintelės autostrados, rymo ne didst is miestelis. Iš trijų 
pusių apsuptas upės vingio, lyg išsigandęs kalnų ožy?, glaudžiasi% 
prie baltagalvių kalnų uolyno,"Ant aukštos uolos niūriai'rymo, dar 
nuo viduramžių išsilaikiusi pilis ir, lyg išdidus sargas, ramiai 
žvelgia arlinkui į sidabru spindinčius eglynus, į bailini on-siglo ~ 
dusių narių kvartalus. Belapių akacijų alėjos ir tarp jų besislepia ■ 
lyg raudonviršiai lengvi tyroliėčiu namukai nedrąsiai dairėsi į 
kalnų atsirėmusius debesėlius, jusdari savo -menkystę prieš snie
guotuosius milžinus. Ir, nors vakar kalnuose siautė pašėlusi snie
go pūga, ir vėsulas ne vieną čerpę nuo stogo nuplėšė, - šiandieną 
vėl buvo graži sekmadienio diena. Popiečio, saulė lengvai lipo žy
dria dangaus mėlyne ,pe'r kalnų viršūnes ir kiekviena viliojo išei
ti į-kalnus, pakvėpuoti lengvu oru, pasigrožėti sniegu užvirtusiais 
kalnų tarpekliais ir didingomis viršūnėmis. Aukštumose lyg musės 
juodavo slidininkai, tai pranykdami, tai vėl pasirodydami kalnų. - . 
šlaituose.

Prie ligoninės lango rymojo Marytė ir žiūrėjo į saulėje ži
bančius kalnus. ...

- Lyg tyčia-tokią puikią dieną teko man budėti, - galvojo sau
viena. - Kaip būtų smagu paėmus slides lenktynieuti-su vėjais snie
go sukūriuose^- -

Taip buvo ji pamėgusi šį sportą, kad laisvalaikiu vienui vierr 
leisdavosi su slidėmisį kalnus. Iš pradžių ne kartą gerokai prisi- 
trenkė, bet dėl to nenumetė į-šalį slidžių ir jau šiandien sugebėjo 
nuskristi gan stačiomis, kalnynų‘daubomis. Kai dar Lietuvoje jautėsi 
si i pna mergaitė, šiandien jau buvo sunkaus benamio gyvenimo užgrū— - 
dinta mergina.

— Argi aš pagalvojau dar būdama seserų mokykloje apie vokišką 
ligoninę tarp-.Tyrolio kal-nų? Argi pamaniau tada, kad visoje apylin
kėje teturėsiu tik keletą pažįstamų, kalbančių gimtąja kalba? - 1-ą- 
do ji į laisvę mintis. - Argi jau niekad,'niekad?.., - pati išsigy 
do savo minčių. .
/ - Dzin, dzin, dzin, - nuskambėjp durų skambutis, viską-nutre

dama?. Iš trečio aukšto Marytė nuskubėjo į apačią atidaryti sunkis < 
ligoninės duris. _ . • ■

- Pu tyroliečiai.laikė iš poros slidžių padarytus neštuvus, r. 
kurių gulėjo apkruvintu veidu ir suplėšytais drabužiais dar jaunas 
vyras ir vos girdimai dejavo.

- Der ist ein Litau.er, vom Pelsen run t erge fallen, — į ją pa
žiūrėjęs, išdėstė reikalą pagyvenęs, .meškiškos išvaizdos tyroliėtio

. ’ - (Jut,! Tragen Šie ihn hinaufi - uždariusi duris pirma jų nui 
bėjo Marytė. . .

- Lietuvis. - Žvilgterėjo į nešamojo veidą. - Nematytas. Toki< - 
šioje apylinkėje nebuvo. Matyt, naujai atvažiavęs. . . į ■

Tvarstomoje palatoje nelaimingasis atgavo sąmonę ir nurengiau 
sunkti ai dejavo. Marytė, pašaukusi dar vieną seserį, nubėgo pakvies*- 
daktaro. Nelaimingajam buvo sulaužytą dešinė koja, apdraskytas veid. 
bei rankos, ir pamėlynavę kūno vietos rodė buvus smarku sutrenkirJ? 
Atskubėjęs daktaras su seserimi tvarstė sulaužytą koją, Marytė šiuo 
tė kruviną vyro veidą. Vyras,-pa jutę s ant veido šiltą-vandenį ir de 
fasuojančius'vaistus, kiek praplėšė nuo skausmo prigesusias akis, t 
ir vėl greit užsimerkė. -
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- Knr man matytos akys! - Kažkoks vėjelis pūstelėjo Marytei 
į veidą. Vyro veido bruožai buvo lyg pažįstami, tik negalėjo pri
siminti iš kur, kada. Perdaug veidą buvo praleista pro šalį, ’kad 
būtą galėjusi atpažinti.-

- Kas jis toks būtą? - Marytė nekantriai laukė, kada dakta
ras, baigęs darbą,patikrins jo drabužiuose esamus dokumentus.

Kai nelaimingasis buvo nuneštas į lovą palatoje, daktaras 
išėmė aptrintą piniginę su vyro dokumentais. -

- Daunys Vytautas, - perskaitė atskleidęs ’’Fremdenpass'ą”.
Beruf - Student... Litauer. •'

- Negali būti! - Išsiplėtė Marytės akys. - Nejaugi čia tas
pats Vytas? , - • .

Susijaudinusi prišoko prie daktaro ir pati įsmeigė akis į 
dokumentą. Taip. Tikrai tas pats. Nuo to vakaro nė kartą nebuvo 
mačiusi ir ta eilė metą buvo įdėjusi keletą naują raukšlių į jo 
liesą veidą, • ",

Kažin ar pažins, ar prisiims? Augo klausimai.
- Kennen Šie diesen Herr? - paklausė daktaras, matydamas

Marytės nustebimą. . ■
-- Etwas,-atsakė ir paraudusi nuskubėjo į kitą palatą, tempe

ratūrą tikrinti.,
- Trečią. dieną Marytė pravėrė duris į Vyto palatą. Tik papie

tavę ligoniai skaitė 'laikraščius Kiti nerūpestingai tarp savęs 
šnekučiavosi, tačiau, jai įėjus, visi sužiuro į tą pusę. -

>- Oi Schwester Marija. Gru. C-ott ! So lange haben wir niekt 
gesehen, — linksmai sušuko jaunas, vokietukas, pakeldamas Pasveiks—' 
tančią, bomba sužalotą dešinę.

- Grup Gott, grus Gotti - Marytė pasuko prie Vyto lovos.
_ - Laba diena, kaip jums sekasi? - kreipėsi ji į Vytą.-

- Labas. Jūs lietuvaitė?-Nustebo ligonis.
- 0 jūs kitaip maiėt? - šypsojosi ji.

> Ligonis labiau įsmeigė nustebusia s.akis į sesers veidą,
' - Atleiskit, sesele^ aš jus esu matęs-kažkur.... kažkur... - 

stengėsi jis atsiminti , nenuleisdamas akių.
- Gal būt, Pašvenčiuose? - neiškentė Marytė.
•Vyto veidas dar labiau pabalo, dar daugiau išsiplėtė akys.
-Ar tai- jūs?... ^a pati Marytė? Ir tą vasarą buvot pas ma

no dėdę? >
- Taip, penas-Vytautai. Jk tot,-labai net Įlietas susitikimas.
Vytas, nuleidęs akis.'ir nuraudęs, nerado daugiau žodžiu ir 

vis dar negalėjo tikėti savo akimis, kad čia prieš jį sesers rū
buose galėtą būti dėdės samdinė.

- nau, kad mes dažniau matysimės, - supratusi Vyto sumiši
mą,'Marytė palengva išėjo iš palatos. _

... Už lango, saulėje žėrėdami savo ledinėmis akimis, rymojo 
išdidus baltagalviai kalnai, lyg niekindami tuos, kurie slėnią prie 
blandoje tenkinasi tik išvestomis autostradomis...

. . . ■ Br.Juodelis.
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“Dieve, Teiste rytoj man būti geresniu, negu šiandien kad 
ouvau”, tai skauto vakarinė malda. Trumpa tai .na Iželė, bet joje 
yra išreikšta visa skautybės prasmė — nuolatinis tobulėjimo troš
kimas; Kiekvienas tikras skautas siekia aukštesnių, kilnesnių 
tisklų. Jis nesitenkina šios dienos laimėjimais. Tačiau dažnai » 
žmogus, -siekdamas tobulybės, pajunta savo silpnumą. Jis tada-ieš
ko to,-kas jį stiprintų, kas keltų jo dvasią aukščiau smulkiųjų y 
žemiškų reikalų. Jo siela tada savaime ieško Antžemiškos Būtybės, 
kurį ir yra toji didžiausia Tobulybė, Gėrio ir‘Grožio šaltinis. 
Žmogaus širdyje tada kyla pagarba ir nusižeminimas prieš pasaulio 
harmonijos Kūrėją — Dievą, Dievą, kaipo visagalį Valdovą ir Gerą
jį Globėją. Tokiu būdu tobulybės siekimas veda mus prie Dievo.

Dėlto ir Baden-Povelis yra pabrėžęs, kad skautas negali bū
ti netikintis, ir pati skautybė netektų savo charakterio, jei iš 
jos būtų išmetamas religinis momentas.

•’Mes, katalikai, savo religiją laikome geresne už kitas tuo, > 
kad josduotas kelias ir priemonės žmogaus tobulėjimui,. Gėrio ir' 
Grožio siekimui yra-tinkamesnės, geresnės ir tiksliau už kitas re
ligijas artina žmogų.prie Dievo.” /prof.kah.J.M-kas/ - .

Žmogui gal būtų lengva pasiekti tikrąjį tobulumą, jei jo pri
gimtyje nebūtų paliktas blogio pradas. Iš čia ir'gauna, s i amžina Gė
rio ir blogio kova žmoguje.- Tą gėrį nuo blogio atskiria’ Kūrėjo duo
tas žmogui sąžinės balsas, kuriam padeda protas ir valia.

Žmogus, turėdamas prigimtą blogio pradą; turi savybe budėti, 
siekdamas-Gėrio ir Grožio, kad blogis negalėtų išsivystyti, kad jis 
neužkerotų 'tobulėjimo troškimo, kad žmogaus dvasios gerosios jėgos 
nebūtų sužlugdytos žmogiškos prigimties blogio.

Žmogus, jausdamas gaivalingą blogių, pradą ir abejodamas savo 
jėgomis, kreipiasi į jo Kūrėją - Dievą, prašydamas pagalbos ir ti- 
kėdams^ jos galia. Čia ir yra žmogaus dvasios kalba - malda. Ja 
būna Kūrėjas atsiprašomas už įžeidimus, prašomas malonių, stiprybės 
ir gero. Malda, meditacijos palengvina ir sustiprina žmogaus dva- 
sios būklę, kas duoda impulso, ištvermės ir fiziniame žmogaus darbe. 

Jei kiekviena religija turi savo maldas bei kitus meditacijų 
bū dus y,e abejo tas rodo, lead jų reikšmė yra didelė žmogaus gyve
nime, čia iškyla maldos — meditacijų didelė reikšmė ir skauto gy
venime 9 bei tiesioginėje skautybės praktikoje.

Dažnai mes pamatysime žmones, kurie prislėgti vargų, per- ■ 
blokšti nelaimės ar nesėkmės puola melstis, prašydami Kūrėjo pagel
bės, nors iki tol malda jiems buvo nereikalingas balastas. Šiuo at
veju žmogus tik pareiškia savo menkumą ir,tuo pačiu, nenuoširdumą. 
Kūrėjui. Skautas yra nuoširdus, tad jo pareiga melstis netik vargo 
valandoje, ieškant paramos, bet ir laimės, pasisekimo minutėje, pa
dėkojant už suteiktas jėgas tai atsiekti. Jfelda čia ypač reikalin
ga prašant dar labiau tvirtinti sielos jėgas, kad, nepaskendus sa
vo pasisekime, kasdien pavyktų pakopti aukščiau, negu vakar buvus.

/
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Skautybė januoliui uždeda pareigą-netik save tobulinti, kel
ti vis aukštyn, bet tobulinti ir aplinką. Skautas įpareiguojamas 

' gerinti visą pasaulį, pradedant nuo pirmo sutikto artimo, kas jis 
bebūtų, jį veikiant meile,supratimu, materialine bei moraline pa- 

, rama. Skautybė januolį įpareiguoja būti gyvenimo druska; duoti jam 
netik skonį, bet saugoti nuo sugedimo.

Jaunuolis - skautas, turėdamas kietas, riteriškas pareigas,„ 
dažnai pajunta moralinį nuovargį. Tuo labiau, pagal savo amžių per
gyvendamas audros ir veržto laikotarpį, dažnai yra reikalingas dva
sinės paramos, stiprybės, blogio prado sukeltoms audroms nugalėti 
savyje. Dažnas" yra reikalingas dvasinės ^paramos valios sustiprinimui 
atliekant ir fizinius darbus, ypač, jei gyvenimas užkrauna sunkesnę 
naštą. Ir čia daug padeda malda, meditacijos. Maldoje mes apmąsto
me ir pastebime savyje tai, ko nespėjame tinkamai pastebėti, būda
mi gyvenimo upės srovėje. Per ilgesnį ar trumpesnį laiką žmoguje 
susidaro tam tikrų sielos “nuosėdų.a -Malda ir ,apskritai;religinė 
praktika, padeda jas išvalyti ir grąžina dvasios ramybę. Nors ir la
bai idealiam skautui, kasdien susiduriant su bloga apįinka, nors-ir 
kasdien bekovojant su ja, tie skaistūs idealai nebe tokie šviesūs pa
sidaro, sup^lcėja, o į sąžinę po turputį renkasi tos tamsios aplinkos 
dulkės, raizgosi voratinkliai. Ir jei prieš tai nesiimama reikiamų 
priemonių, nevienas brolis ar sesė šlcautai būna, toli gražu, neverti 
nešioti skauto vardo. Tačiau čia geriausias pagalbininkas yra-malda. 
Jos metu mas inspektuojame save. Kfelda mumsjparodo tą nukrypimą ir 
padeda save kontroliuoti, kur mes bebūtume. Jos pagalba sugrįžta mums 
pusiausvyra ir mes vėl galime siekti būti rytoj geresniais-negu šian
dien esame. Taigi skautaėmaldoje suranda ramybę ir trūkstamą, dvasias 
stiprybę, be? jis gauna Kūrėjo malonią, kurios jam padeda būti tokiu 

. kokiu jis ir turi būti. * - .
“Nuženk,Galybė,iš dangaus, sustiprink jauną skauto dvasią, 

skamba himno žodžiai. Tai yra pagrindinė sąlyga, besiekiant aukštų 
tikslų. Kūrėjo prašydamas gero, jaunuolis-ė įsipareigūdja Jam atsi
lyginti irgi geru, nes už gerą blogu tegali tik niekšas atsimokėti. 
Čia dar prisideda ir skautybės duoti įstatai, ir toks pažadas mal
doje jau turi būti uoliai išlaikomas, nes “skautas yra tiesus ir lai
kosi savo žodžio.“ Tuo pačiu ta pati malda įgauna- gilesnę prasmę.

Tačiau tuo maldos prasmė dar nėra išsemta. Malda, užmezgusi 
kontaktą tarp žmogaus ir jo Kūrėjo-Dievo, netik suteikia dvasinės pu
siausviros, bet ji turi ir antgamtinių motyvų, kurie yra^patys svar
biausi religinėj praktikoj. Malda, jungianti mus su Kūrėju,' skina 
mums kelią į laimingą pomiitiaį si'los gyvenimą, kurio negali suvok
ti ir šviesiausi žemiškieji protai, bet kurį aiškiai mums nušviečia 
tikėjimas. Veltui'mes laikysim tikinčiais, jeigu tikėsim ir garbin
sim Dievą, bet netikėsim į Amžinąjį sielos gyvenimą ir atmesime ant
gamtinius maldos motyvus. -

Iš viso to gaunasi aiškus vaizdas, kad lygiai kaip skautybė be 
religijos yra neįmanoma, ir kiek.reikšmės jos principuose-tūri reli
gija, taip skautui yra reikšminga meditacijos bei malda tą skautybę 
išgyvenant.

Tad siekdami Gėrio ir Grožio, stengdamiesi tobulėti ir pasaulį 
palikti geresnį negu jį atradome, stiprinkime save malda;- ne lūpų, 
bet širdies malda, ir tada mums pasiseks pasiekti tikrąjį skauto var- 
dą. Tik tada “žengsim vis pirmyn, aukštyn, aukštyn?*

Žemės dulkė
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Vakaras. .teip ir visi vakarai, vėjas!etai blaško baigiančiąsx 
džiūti maudimosi kelnaites j danguje spindi' žvaigždutės, mėnulis, lyg 
kažką, blogo nujausdamas, paslaptingai primerkus vieną akį šypsosi iš 
po debesio krašto^ miške vaitojančiai nuaidi mieguistos varnos teak- 
telėjimas^ stovyklos rajoną perbėga-baltakelnis brolis, o palapinėse, 
tai tikras jomarkas:* šikšnosparniai, kaip paprastai, diskutuoja ir 
išprakaitavę ginčyjasi bei įrodinėja, " kad, jei-tervė turėtų sparnus- 
ir vairuodama uodega sugebėtų skristi, tai būtų panaši į hidroplaną. 
Su maniakais kiek blogiau: jie šiandien labai blogam ūpe ir nebandyk 
jų užkabinti. "Perkūnu* pasivadinę, perkūniškai ir elgiasi: kaip pra- 

■ deda žaibuoti ir bulvėmis trankytis, tai ir palovė ne visuomet iš- 
gelbsti - žiūrėk jau-ir nešioji mėlyną,“medalį'ant kairės akies...

Nežinia kas.būtų toliau, jei neiklerkiantis "geležinės dėžės* 
kaukimas, kuris be jokių kompromisų'įsako visiems nutilti. Tačiau ir 
jam perkūniečiai-nalabai nori paklusti. Žiūrėk, kuris ir išsižioja, 
na, tada tai ir trenkia žaibas, net baisu darosi. Sėdinčiam savo pa
lapinėj komendantui, taip ir nudiegia tuo momfentyi dieglys per dešinf 
ausį, išlysdamas tarp nykščio ir didžiojo kojos pirščiuko..

Pagaliau užmiegamą. Šiaip ramu,- tik sesių-stovykloj retkarčiais 
pasigirsta juodo šuns; staugimas, ar-sunkūs sesių atodūsiai, prisimi
nus praeitą dieną, kai kas, pagal paprotį, iš brolių atsikelia, už
kanda naktipiečių ir vėl atsigula. Žodžiu, viskas eina įprastine tvęr 
te.

Mūsų garbingas, nors ir nelabai mylimas trimačius, sapnuoja, 
kaip^jis, drauge paėmęs vieną sesutę, skrenda lėktuvu tiesiai į dangų 
pas Šv. Petrą su visu kūnu ir siela. Staiga sugenda motoras, lėktuvar 
svyra ant "šono ir perėjęs į suktuką, neria tiesiai į žemę... Jį išdy
la šaltas prakaitas, ant pakaušio stojasi plaukai. Staiga atsisėda ir 
mato,.-kaip stovyklos komendantas, pačiupęs už kairės jo kojos, daro 
panašų veiksmą į tą, kuris, atliekamas sukant lėktų-’"' propelerį, kai 
norima užvesti jo motorą. Nuo komendanto- kaktoš varva dideli sūraus 
prakaito lašai. •

- Pūsk trimitą ir prikelk visus!- sušuko jis nuo sunkaus darbo 
uždususiu balsu.

įsakymas lieka įsakymą, tačiau, kąm visa ta komedija, trimičius 
suprasti negalėjo. Patamsyje susirado savo dūdą, išlindo lauk nusižic 
vavo ir papūtė... "Kelkis Jurgi, maukis!ke Įneš. .. * - Kitaip sakant, 
rytinę kėlimosi meliodij’ą. ' - - < ’

Broliai trina akis, keikia trimičių ir tokį tamsų dar visai ne
išaušus! rytą. Ima-rankšluosčius, muilus, dantims šepetukus, ir siun
čia visas po velnių, tamsoje nesurasdami tako į paežerį, ir orentuo— 

x jasi padėtyje, tik tada, kai atsiduria ant "tramvajaus" kranto.^.
Tik, kai komendantas/ pačiupęs pirmą po ranką pasitaikiusį daikt 

’’paglostė* trimičių ir griausmingai jam į ausį sušuko:
- Pavojų reikia skelbti! - tada šis atsipeikėjo ir uždainavo iš

tetos operos... - - ' .
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- ' Laikrodis rodė pusė pirmos. Dabar skautukai jau. suprato, kad 
reikalas sukasi apie pavoju, zlaoiau jie šalti ir abejingi, kaip le
do varvekliai nutysę nuo stogo. 0 ko čia jaudintis! Lova stovi savo 
vietoj,- palapinė taip pat, tai ko Skubėti? - samprotauja jie.

Po penkiolikos minučių pagaliau rinkosi prie jau baigiančio su
šalti komendanto, kuris vis dar nenuilstamai švilpė. Išsirikiavo. 
Komendanto akys svaidė žaibus: -

- Kas čia per maskaradas? Kam ta^ rankšluostį’čia atsinešei? 0 
kelnių,.mana i, tai nereikia užsidėti?! Kad tuojau visi būtų uni
formuoti ir susitvarkę. Marš i ' - -

Kelios minutės ir vėl visi išsirikiavo prieš vadų palapinę. At
skaičius tai nakčiai specialiai .paruoštą pamokslą, buvo pradėtas žai
dimas. Padalino į dvi.grupes: oro ir jūrų skautus* Kad pajėgos būtų 
išlygintos, oriaksms pridėjo ir sausiakusi Liepė visiems užsirišti 
akis, kadangi turėjo būti-einama pro sesių stovyklą. “Atsarga,..gėdos 
nedaro” - sako sete.žmonių patarlė...

Na ir prasidėjo ėjimas: vieną grupė, t.y. oro skautai į vieną 
pusę, o kita - jūrų- į kitą pusę. Kojos kliūna, pinasi, medžiai kelią 
pastoja. Kur tik dedi žingsnį,’lyg tyčia įr duobė atsiranda. Pagaliau 
sustojom. Atrišo akis. Tamsu, nors į akį durk. Aplinkui vie nepilna s 
baisTfbių miškas. Set brolių taip lengvai nepaimsi! Skautas budrus! Ką d. 
ir'kažin- kaip jį klaidintum, o -jis, pakėlęs skarelę, žiūri ramiausi-' i 
sau viena akimi ir juokiasi iš vadodo, kuris jau devintą ratą baigia 
sukti ir vėl ateina į' tą pačią; vietą, tikėdamasis, kad. dabar, tai ti
krai visus pakla idino.

— Tai krienas, pats vargstą*ir dar kitusįbereikalo vargina, - te. ■- 
kur is. subumba po nosimi. . ■ • -

Duodami paskutiniai nurodymai: -Oriakarna, saugoti vėliavą, o.mariu
kams - ją atrasti ir paimti. Kaklaraiščius dabar užriša ant rankovių, 
vietoj skalpų, ■ nes savo pakaušį’atiduoti, visdėlto,. truputį gaila...

"Tačiau juk silpnai užrištą, teklaištį. galima greitai pamesti/ o 
naujo nei. IRO,nei Baifas tikrai neduos. Ir, pagaliau, kuriam galui tie 
visi išmokti maigai, jei juos niekur nepanaudosi praktiškai, Ir tuoja' 
kaklaraiščiai buvo perrišti stipriais/naujai išmoktais pionieriškais 
raizgais.

Naktis tamsi. Mėnulis iš po debesies vią_.dar nedrąsiai spokso že
myn/ kiekvienu momentu pasiruošęs užsimerkti, jei pamatytų kraują... 
Zv ąįgšdės mirgsėjb danguje, kaip sesės broliams. Vėjas tik ūžia, tik 
švilpia; iš pilies liejosi skaudus;-pakar-ttdklių"skundas, o sesių stovy! 
loję vis dar nenuilstamai kaukė-juodas šuo.

Oriakai,- prisirinkę akmenų, plytgalių, apsiginklavę kuokomis ir_ 
ragatkėjnis, šliaužo jo ant pilvų pakrūmėmis, tykodami prie keliuko, ko., 
pasirodys koks nevidonas-maniakas,, Perkūniečių gi veiduose.švietė pasi
ryžimas ir ištvermė iki.paskutinio kraujo lašo, o rankose blizgėjo dė
deli, masyvūs virtuyiniii peiliai... Varlės gailiai kurkė paežerėje, • 
.leisdamos didelius burbulus... Maniakai iš lėto,-bet tvirtais zingsn'.- 
Kiekvienu momentu pasiruošę sutikti negailestingą priešą ir jam.suduo
ti paskutine mirtiną smūgį, slinko pirmyn, Staiga pasigirdo galingi, 
drebiną širdį kovos šūkiai ir karo kirvis tapo iškastas.

įvyko kažkas negirdėto ir neregėto švabų policijai, kuri kitos 
dienos rytą atvyko į mūši? lauką surinkti lavonų.
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Šikšnosparniai, plazdendami savo mažais sparneliais, krito 
iš medžių ir vėlėsi mariakams į palukus, ’Perkūnas” žaibais svi
lino oriakų papades ir trankėsi lyg iš tamsiausio debesies, kad 
šikšnosparniai', kaip perekšlės vištos, vos begalėjo surinkti savo 
plunksnas... . .

-Durk į akį! -J
-Spirk į pilvą!
-Kąsk į nosį! - :
—Spiauk į puspadį ir griebk priešo šlipsą! - drebino mišką 

skambūs kovQS šūkiai ir ragino visus kovoti iki paskutinio atodū— 
šio, įsimylėjusieji net savąsias pamiršo ir be jokios atodairos 
drąsiai žiūrėjo mirčiai į akis, statydami savo gyvybę į pavojų ir 
visai nepagalvodami apie būsimus pasimatymus...

Kažkur pakrūmėje pasigirdo pasigailėjimo vertas balsasr
- Smaugia !.. ,
- 0 jergutėliau... mano pirščiukas, — žemaitiškai rėkė kuris

tai iš maniakų. ' - • * >
— Ei, netemk man už nosies, idijote ! - šaukė kitas, visas iš— 

prakaitavęs oria'fcaš. ' ’ •
- 0 Marija Šidlaviš&ė! Gelbėkite! ... _ -
Staiga iš krūmų išlindo akiniai, aštriai apžvelgė kovos lau

ką ir iš pykčio iškreiptu veidu, sušuko;
— Baigt, greičiau baigt žaidimą! ' . « -
Maniakas, kuris laikė pačiupęs už nosies vienam oro skautui, . 

pirmiau dar gerai į jų įgnybo, ir tilt tada paleido. Kitas, kuris ... 
su kuoka taikėsi galutinai iš šio pasaulio atskirti maniaką, suspė- . 
jo jam bent į sėdimąją įspirti... Nors tiek, vis ant dūšios bus 
lengviau.z

Surinkus visus užmuštuosius bei sužeistuosius, pagaliate, grįžo
me į savo išeities taškus. Eytuose jau brėško.„..
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gruodžio mėn. 22 d. Ta dieną susirinkę Kemptenp lietuviu visuomenės" 
atstovai: komiteto pirm, inž- K.Pabedinskas, šviet.vad. V.Volertas, . 
gimn.dir. R.-Zalubas, sporto skyr. vadovas E.Vengianskas, girna. ins
pektoriai p.p» B.Graužinis ir Ginidėnas, maitinimo skyr. ved* P.Ur- 
būtis, buv. Lietuvos vyr. skautų, tarybos narys prof. S,Kolupaila, 
psktn. E.Masiokienė ir vyr. skltn. A,Badžius, suprasdami skautų, idė- 

vjos'auklėjamąją reikšmę jaunimui ir, būdami įsitikinę, kad-ši orga-' 
nizacija plėsis ir toliau, nutarė steigti Kempteno lietuvių sfcautų- 
čių tuntą* Tuntininko pareigoms eiti susirinkusieji išrinko gimn. 
mokyt, vyr. skltn. A.RadSių.

Tunto štabas sudaromas iš tunto adjut. psktn. -E. Vėngiansko, 
tunto intendanto psktn. P.Urbučio, skautų vado pskltn. V.Volerto, 
skaučių vadės psktn. E.ISasickienės ir tunto dvasios vado kun.kapel, 
vyr. skltn. J.Panavo. . ’ -

Tuo'tarpu suorganizuojama dvi draugovės? I—ji giran. skautų 
dr-vė, su draugininku pskltn. St.Kakarevičium ir II-jį gimn, skauči, 

■dr-vė, su draugininke psktn. E.Easiokiene. Nuo šio momento skautiš
kasis sąjūdis Kėmptenė auga šuoliais. UNEFAos paremiami skautai įsi
gyja uniformas. -1946 m. sausio mėn. 23-d. gimn. slautų dr-vė turėjo 
savo pirmą iškylą į Kempteno apylinkes. Gražiame, žiemos tylos ap
dengtame miške- vyko pirmieji skautiški žaidimai. Po žaidimų buvo už
degtas pirmasis lauželis ir tolimame Alguvos užkampyje nuskambėjo 
lietuvių skautų daina, sukeldama tėviškės ilgesį.

įstojus^į tuntą nariais jaunesnio ir vyresnio amžiaus skautė*- 
vasario 7 dieną steigiama jaun. skaučių “Marijos Pečkaus kaitės“ dr-' 
kurios draugininke skiriama skltn. J.Kaukoriūtė, o vasario 14 d* _ 
įsteigiama vyr* skaučių MŽivilės* dr-vė, kurios draugininke skiriar' 
skltn. J.Žiūkelybė.

Gimn. skautų dr—vė 1946 m. vasario mėn. 8 d* išleidžia neper:, 
dinį laikraštėlį ’’Budėk”, redaguojama^ skltn. S.Zakarevičiaus. Laikrr 
tėlio išėjo du numeriai.

1946 m.. vasario mėn. 16 .d. - skautų^ paminima pirmuoju viešu pas. . 
rodymu. Pirmieji -septyni skautai ir penkios Skautės pasižada stovėt. 
Dievo, Tėvynės *ir Artimo tarnyboje.- Tuntui daug padėję: (JNRRlos tar
nautojai Mr.Washington ir Mrs Hughes; kom, pirm. inž. K. Pabedinskas, 
Baud. K. pirm,, prof. J.Paltarėkas ir buv. vyr. sk.. štabo narys psktn.pl 
S.Kolupaila išrenkami Kempteno skautų tunto garbės globėjais. Tą die 
ną I~jai Kempteno skautų dr—vėį suteikiamos-- “D.L.k;Kęstučio5* dr—vės- 
vardas. Dr-vę sudarė "Panterų""Sakalų""Vilkų','"Bebrų"ir«Gaidžių*skilf : 
kuriose buvo susibūrę apie 50 skautų. I—jai Kempteno skaučių dr—yei 
vo:suteiktas “Gabijos“ dr-vės vardas. Dr-vė susidėjo iš penkių skil
čių ir savo eilėse turėjo anie 45 skautes.

1946 m. .vasario mėn. 20 d. Kempteno liet*ek.tunto tuntininko 
reigas perėmė tunto- intendantas psktn. P.TTrbutiss Buv. tuntininkas *■ 
skltn. A.Radžius, • atsisakęg'iš tuntininko pareigų, paėmė tunto spa*. 
dos ir švietime skyriaus vadeivos pareigas.
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. 1946 m. vasario meru 22 d. B. P. dienoje įvyksta tun
to iškilyu.^ų.e-iga, kuria gyvai paminima lordo Baden Powellfo mir-, 
ties šešerių metų sukaktis. Minint "Šv. Kazimiero, Lietuvos skautų 
patrono dieną, iškilmingoje sueigoje, kolonijos kautų šeima padi
dėjo 67, davusiais įžodį, nariais. Prisidėjus prie tunto veiklos.ke- 

, lėtai sk.vyčių, suorganizuojamas' atskiras steutų vyčių būrelis, ku
rio vadu išrenkamas Komptono liet, kolonijoje apsigyvenęs psktn. V. 
Augulis. -

• Esant .dideliam skiltininkų trukumui, tunte pradedamiskilti— 
ninku^kursai Išvadinti a Tėvynės89 dr—ve, kuriuos lankė apie 34 skau
tai. Šiems kursorius vadovavo psktn. V.Augu" •’s. -

į tunto eiles įstojus daug jaun. ainž. skautų, įsteigiama 1946 
mT kovo mėn.‘ 17 d. jaun.sk. "Vytauto Didžiojo* dr-vė, Draugininku

1 skiriamas pradžios mok.1mokyt. Jagminas.-- .
Pirmas visuomeninio pobūdžio skautų atliktas darbas", tai vė- 

s liavos aikštelės parengimas ir -apsodinimas gėlėmis. Papuošimo dar
be atliko pskltn. R.Radžiūtė, skltn. E.Skladaitytė ir skltn. S.Ma- 
karevičius. • '

'■ Esant "D.L.K.Kęstučio* dr-vėjer dideliam skautų ir kandidatų 
skaičiui; dr-vė 1946 m. balandžio mėn. 4 d. perreformuojama į dvi: 
“D.L. K. Kęstučio13 dr-vę, kurią sudarė 23 skautai, čia draugininku sk ' - 
riamas naujai atvykęs ir įsijungęs į skautiškąjį darbą psktn. Ostei- 
ka, antroji dr-vė su 20 narių,buvo pavadinta "Geležinio-Vilko* dr-v ~ 

- vardu, kurios draugininku skiriamas tunto adj. psktn. E.Vehgianškas, 
Pirmasis- "D.L.K.Kęstučio“ drųvės draugininkas skltn.- S. Makar avižius 
skiriamas tunto metraštininku. -

1946 m balandžio ■ mėn. 23 d., minint Šv. Jurgio pasaulio skautu 
patrono dieną, pašventinama 'ir tunto sueigoje įteikiama vėliava “Ge
ležinio Vilko" dr—vei. Ją pašventino Tunto Dvasios Vadas kun.J.Pa
navas, vėliavos krikšto' tėvais buvo pakviest? prof.sktn. S.Kolupaila , 
prof. J. Paltarokas ir-vyr;sk. Augulienė.. Šventės proga tunte pakelia
mi pirmieji 12 skautų-čių į vyr. laipsnius ir 23 duoda įžodį.

Tunto vadi ja, * žinodama gamtosreikšmę skautiškajame ugdyme, su
ruošia keletą iškylų, supažindindama skautus su gražiąją Alpių gamV. 
1946 m. kovo mėn. 17 d. tuntas'išvyksta iškylon į Oberstdorfą; gegu
žės mėn. 2' -22 d.d. psktn. E.Masickienė suorganizuoja iškylą į Gar— 
misch-Partenkirchen, Įtarioje, dalyvauja apie 15 skautų-čių, daugiaus! 
skiltininlcai—ės; gegužės mėn. 26-28 d.d. psktn. V.Augulis surengia 
antrąją iškylą į Garmischą, kurioje dalyvauja apie 40 tunto s.=rau£ų.

1946 m. liepos mėn. 25-28 d.čL. skiltininkas S.Makarevičius, sr~ 
vo iniciatyva ir pastangomis, suorganizuoja pirmąją skautų stovyklą-' 
prie Oberdorfo ežero. Stovykloje dalyvavo 12 - skautų,. kurie.daugumoja 
skautiškoje stovykloje stovyklavo pirmą kartą.

-Iškilus tam tikrai krizei skautų tarpe, išstojo dalis draugovi 
skautų ir pasitraukia draugininkai. -Naujais dr-kais nuo 1946 m. rug
pjūčio mėn. 21 d. skiriami "D.L.K.Kęstučic’L dr-vę.i pškltn.Pabe
dinskas; "Geležinio.Vilko" dr—vei, naujai į Kempteną atvykęs, s.vyt. 
pskltn. Br.Juodelis. .

Susirgus pskltn.-E.Masiokienei ir pasitraukus is^dr—kės pare!-, 
gų, nauja "Gabijos” dr-vės draugininke skiriama, nuo 1946 n. rugsėj- 
mėn. 11 d., pskltn. L.Valavičiūtė. Esant dr-ėje perdidelian skaučių ■ 
skaičiui, įsteigiama *Birutėė:‘ dr-vė; kurios draugininke skiriama s’’. 
N.Šurnaitė. . ,
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1946 m. rugsėjo nėn. 13-15 d.d. • Memiiigene įvyko skiltininkų ' 

sąskrydis, -kuriame dalyvavo Kemingeno, Augsburgo, Bad-Wc-erlshof e-. 
. ne- ir Kemptenę "Tėviškės“ tunto skįltininkai. Sąskrydžio metu buvo 
išnagrinėta stovyklų ir iškylą organizavimė ir vykdymo, klausimai, 
skaityti pašnekesiai apie skautiškąjį darbą ir uždavinius ^remty
je Užbaigai buvo suruoštas tarptautinis laužas, kuriame dalyvavo- 
estų, latvių-ir lietuvių skautai .

Vėlinių dieną, "Geležinio Vilko® dr-vės pastangomis, suorga
nizuojamas pagerbimas Žuvusiųjų už Tėvynę/ir Kempteno kapinėse, pa
laidotų lietuvių. Organiuota.i aplankomos kupinės, uždegamos ant“• 

etautiečių“kapų ir padedamas vainikas ®Zuvusiems už Tėvynę*.
1946 m. lapkričio męn. ' 15 d. jaun. sk.- “Vytauto Didžiojo® ’ 

dr-vės draugininku skiriamas, nesenai atvykęs, pskt’n. Vii Ižo kaiti s. 
Vyr. s k. "Živilės" dr-kė dėl ligos atsisakė iš dr-kės pareigų ir 
naująja dr—vės draugininke skiriama vyr. sk. Z.Girdvainytė.

Vokiečių ir amerikiečių atstovai Kemptene 1946 m. lapkričio 
aėn. 29 d. surengia tarptautinę vaikų šventę, kurioje gakviečiami 
dalyvauti ir lietuvių skautai. Mūsiškiai čia gražiai pasirodo su 
skautiškais žaidimais, Žaidimams vadovavo s.v. pskltn. Br. Juode
lis; Šventės metu, įvykus nelaimei dėllūžusio tilto gelbstint iš 
upės žmones, pasižymi kai kurie tunto skautai. . , •_ '

' / Kemptene apsilankius 'Dunojaus Rajono Pietinės srities skau
čių vadeivei, nutariama įsteigti atskirą skaučių tuntą, ir 1946 m. 
gruodžio mėn. 1 d. įsteigiamas skaučių "Merk Inos® tuntas, kuriu 
turtininke skiriama psktn. C,Pažinauskienė. Nuo dabar ’"Tėviškės® 
tuntas lieka tik skautų tuntu,

1947 ei. sausio mėn. 5 d, tuntai švenčia skautiško veikimo
.tremtyje metines. Iš pat ryto stovyklos rajone buvo iškilmingai pa
kelta -tautinė vėliava po to atidaryta sk. stovyklų ir stovyklinių 
modelių parodėlė, kurią papildė psktn; Br.Kviklys iš Memingeno 
skautiškosios literatūros ir*skautiškų ženklelių rinkiniu.

Pamaldų metu Dvasios Vadas psktn. kun. J.Panaizas pašventino 
"Tėviškės® tunto vėliavą, kurią pasiuvo ir tuntui padovanojo vyr. 
skaučių “Živilės® dr-vė«" Vėliavos Itunaišbuvo pakviesti komįf. nar. 
kult, ir švieti reikalams pulk. IT, Tautvilas ir p. Br -Pabedinskienė.

Po pietų įvyko iškilminga abiejų tuntų sueiga, kurioje at
silankęs L. S. S. Tarybos Pirmijos pirmininkas vyr. sktn.-K.Palčiaus' 
lea's įteikė tuntininkui naująją vėliavą ir tarė turiningą žodį į 
s liautus. Svečiais buvo atvykę nachstato skautų “Sūnų® skiltis.

Po sueigos skautai praleido porą jaukių valandėlių 'šedainiš
koje arbatėlėje^ kurioje, x svėęių tarpe, buvo URRRAos ir visuomenė“ 
atstovai. Vėliau-sktn. - prof. S. Kolupaila skaitė visuomenei .pasla itų 
apie skautų kilmę ir jų uždavinius. Po paskaitos įvyko' skautiškas 
laužas, kuriame skautai savo pasirodymais gerokai pralinksmino su
sirinkusiuosius. -

.įvykusiame tunto tarpskiltinione skautiškos stovyklos r.sdelių 
konkurse, komisija pripažino laimėjusiais I vietą: ’’žirgų” skiltį, 
"Geležinio Viiko« dr-vės; II yietą: ’Katinų” skiltį, "Gel,.Vilko® ~ 
dr—vės; ir III vietą "Vilkų" skiltį, BD.L.K.Kęstučio" dr-vės. Lai
mėjusios skiltis apdovanojamos vertingomis dovanomis.

Švenčiant vasario mėn- 16 dienos minėjimą, iškilmingoje tuntų, 
sueigoje, skautams-ėms užrišamas "Tėvynės ” mazgelis, kuriuo skauto, 
ės pasižadėjo aukoti visas savo jaunas jėgas* laisves dienų pr.iartin 
mui mūsų tėvynei/ir siekti, ' Ictd Lietuva taptų nepriklausoma valstyb
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“Užrištas mazgelis teprircna "mums vargstančius iržūstančius 
brolius žiaurioje vergijoje", skamba, akto žodžiai. Sis .'azgelis -br.' 
atrištas prie Laisvės jraminklo, grižus į laisvą ir nepriklausomą 
Lietuva.. ■. ' -

Užgavėnių proga tuntą i* surengia tradicinius Užgavėnių blynus.
• Skautai, valgydami darbščiųjų sesių iškeptus blynus, jaukiai pra- 
, leido keletą valandėlių. įdomioje programoje buvo nepamiršta tradi
cinė Kanapinio ir Lašininio kova.

Atėjus pavasariui tuntas padaro balandžio men. 19 d. iškyla 
į gražiąsias Puesseno pilis. Vėliau surengiama iškyla į Oberfiorfo 
ežerą. Gegužės mėn. 17 d. “Geležinio Viiko” dr-vė savo veikimo 40C 
dienų proga išleidžia vienkartinį laikraštėlį “Geležinio Vilko Bąįsr 
redaguojamą s.v. skltn, Br.Juodelio.

Gegužės mėn. 26-27 d.d. tuntas surengia iškylą su UKRBAos ma
šinomis, kurios metu buvo aplankyta: Puesseno pilis, Wiess vienuo- 
.lynas, gražioji Liudviko II pilis Linderhof, Oberammergau Kristaus 
.kančių vaidinimo teatras /Pasi"ris-Theater/, Garmisch-Partenfcircher., 
Ri&šsersee ir Zugspitz’as. Kadangi tai buvo sekmadienis, - Zugspit-

- viršūnėje tunto Dvasios Vadas kun. kap.' psktn. Ji Panavas atlaikė, t. 
krai ten pirmąsias lietuviškas pa.-aidas.

L.R.K. Kempteno skyrius birželio mėn. 4 dieną suruošė labdarį' 
gą loteriją, čia skautai prisideda prie loterijos parengimo ir prav 
dimo. .

Išvykus studijuoti skautų "D. L.K.Kęstučio” dr-vės or—teui s Iri ;
. J.Pabedinskui, nuo 1947 rų liepos mėn.1 dienos nauju draugininku c - 
riacas. pskltn, A.Grigonis. % ■ - - ...

Kolonijai minint rimties ir. susitoupimo savaitę į Sibirą ,iš'. 
tiems lietuviams pagerbti, birželio mėn 22 dieną stovyklos kieme j 
šventinamas- beržinis „Partizano "Kryžius, dedikuotas Zuvusiers už T 
nę. Kryžius pastatytas tunto vadi jos pastangomis. Prie kryžiaus s 
čių. pastangomis įrengiamas gražus gėlių darželis, “Merkinės* tunts 
adjutantės skltn, E. Skladaitytės iniciatyva.

Liepos" mėn. 14—31 d. d. Kempteno “Tėviškės” ir "Meriinės” tu., 
stovyklauja prie Pfronten-Želi. Čia didžiausias nuopelnas tenkai • 
YKCAos atstovui p. Z. Puzina uskui, kuris padėjo gauti palapines ^ap
rūpino papildomu maistu ir visokeriopai globojo, Stovykla buvo pav 
dinta “Laisvapilio“ vardu-. Dėka stovyklaujančio sktn. prof. S.Kolų 
los pastangų ir sktn.V.Augulio iniciatyvos stovyklos komendanto pa
reigose, skautai puikiai praeina skautiškąją mokyklą gamtoje ir įg-' 
daug neturėto patyrimo. Stovyklavo apie 120 skautų. Stovyklos virš, 
buvo psktn. Pr.Urbūtis. .- " ’

L. S. S. vadovių, vadų mokyklos ’’Birutės ir Kęstučio” stovykloj 
Offenbache: prie Frankfurto a. JI. liepos mėn. 21-31 d.d. dalyvauja 
“Tėviškės*' tunto skautai. •*

Pasaulin-’ame skautų sąskrydyje - Jamboree, Prancūzijoje 1947 
rugpiūčio mėn. 6—21 d.d. dalyvavo ir trys “Tėviškės* tunto skautai: 
pskltn. A.Kanauka, pskltn. L, Pabedinskas ir J.IIicImnas. '

1947 m. rugpiūčio mėn, 22-23 -d. d. sktn. Šimkus- suorganizuoja 
ekskursiją į Prancūzų zonoje esantį Bodensee, kurioje, nors ir be 
tunto vadi jos, dalyvauja daugumas, skautų—čių. Iškylos metu buvo ap
lankyta Lindau, perplaukta laivu Bodeno ežeras iki Konstancos. A p— - 

' lankyta Švedijos Karaliaus nuosavybėje esanti Mainau sala, kuri
laikoma šilčiausia vieta Vokietijoje ir joje auga painės, apelsinai,• 
citrinos ir kiti šiltųjų kraštų augalai. •
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Tautos šventės-/rugsėjo mėn. 7 dieną/ išvakarėse, įsteigia- m 
.■o.-tunte atskira jūrų skautų viltis "Perkūnas", kuriai vadovauja 
jos organizatorius s.v0 skltn. Br.Juodelis, Tą pačią Tautos Šven
tės dieną įsteigiama atskira oro skautų "Šikšnosparnių® skiltis, 
kiuriai vadovauja pskltn. V.Klimas.

. Pagal L,S.5. Tatybės. Pirmijos V. V.Mokyklos Vadovo n’irsdyffą, 
sėkmingai atlikę mokyklos stovyklos Offenbache darbus, atlikti 
praktiką draugininko pareigose, nuo rugsėjo 8 dienos skiriami! 
pskltn. L.Klimas "Gelež.Vilko® dr-vės ir pskltn. A.Kanauka *D.L. 
K.Kęstučio0 dr-vės draugininkai so nuo lapkričio 1 d, •••skltn. V. 
Klimas skiriamo jaun. skautų ^Vytauto Didžiojo? dr-vės dr—gu* 

Naujieji Metai sutinkami organizuotai-visų skautų-čių kol-.— 
nijos aikštėje prie-Partizano Kryžiaus. Minint Jubiliejinių L.S.S. 
30-ties metų pradžią, iškilmingai uždegara 30 fakelų.

1948 ..m. • vasario 16 d., minint Lietuvos Ne priklaus c.,yb ės Pa- • 
skelbimo 30 metų sukaktį, prie Žuvusiųjų už Tėvynę kryžiaus,,-. jūrų 
ąkautų valtis "Perkūnas* padeda vainiką "Žuvusioms idėjos • broliu, is" 

Nuo 1948 c. vasario 16 d. iki gegužės 31 d. L.S.S. skelbia
mose skautiško pa-žangumo varžybose, 30 jubiliejui paminėti, 
tuntas aktyviai dalyvauja. Tarpskiltįnėse šio pažangume varžyto so 
tunte pirmą- vietą laimi oro- skautų "Šikšnosparnių” skiltis.

įsisteigus jūros-ir oro skautams,• ir "Geležinio Vilko® bei 
*3. L. K. Kęstučio” dr-vių nariams sumažėjus, abi draugovės/nuo. = vėr» 
nario 16 dienos, sujungiamos į vieną dr-vę, paliekant "Geležinio';.: 
Vilko * dr-vės vardą, - v"'

Atlikti praktinį draugovės vadovavimo darbą, nuo vasario 16 
1. jaun. skautų "Vytauto Didžiojo*, dr-vės dr-ku skiriamas pskltn.' 

.11.Mieželis, "Geležinio Vilko” dr -vės dr-ku,nuo kovo mėn, 4 d. ski-r 
riamas pskltn. L.Klimas.

Vyriausiojo skautininko įsakymu, nuo kovo 4 dienos, "Tėviš
kės* tunto ’ ' ... “ . ■ ’

tuntininku skiriamas, buv. **Vytauto Didžio jo” dr-vės dr-kas 
paktn. VI.Izokaitis.

1.948 m. kovo mėn 31 d. - balandžio 4 d. Ragainėje įvyksta ’ 
„•vyriausiojo skautininko organizuojama baigiamoji vadu stovykla, ku
rioje dalyvauja 2 tunto skautai. ’

Atėjus pavasariui, kovo 31 - balandžio į d.d. suruftšiama dvie
jų dienų iškyla į Fischerią, Oberstdorf's ir BreitachklarĄ.. Nors ir 
negausi iškyla, pavyksta visai gerai.

Norint labiau sustiprinti tunto skiltininkų. kadrą, skautiš
kojo lavinimo vadeivos s. v. v. s. A»Kadžiaus pastangomis su.organi- 
suojami skiltininkų kursai, kuriuos baigia apie 30 skautų.

Švenčiant Šv.Jurgio šventę, kartu su skautėmis, surengiamas 
skautiškas laužas. Jame dalyvauja estų ir Kempteno vokiečių skau
tai. Laužas praeina labai gyvai. Kempteno vokiečių spaudoje šis 
laužas_plačiai ir palankiai aprašomas. -

Susiorganizavus naujai jūrų skautų ”Nidos” valčiai, liepos 
mėn. 1 d.įsteigiamas tunte jūrų -skautų "Baltijos* laivas, ’a.iri© 
vadu skiriamas s. v.us.Br. Juodelis. Taip pat- įsisteigus antrai oro 
skautų "Uodų” skilčiai, įsteigiama oro rykautų "Lituanil.es" dr-vė, 
kurios draugininku skiriamas skltn. V. Klimas. "Geležinio -
dr-vės naujuoju draugininku skiriamas s. v/y. s. A.Kadžius.
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Liepos men mėn. 11 d, įvyksta jūrų skautų ^Baltijos Laivo* 
įsteigimo ir trūkio atidarymo skautiškas pobūvis*

1948 m* rugpiūčio mėn. 2-14 d.d. Izar Horn prie Mittenwaldo 
įvyksta L,S,S. III—ji Tautinė Stovykla-Alpėse,-kurioje iš viso 
stovyklavo daugiau kaip 1000 skautų-čių. Skautų stovyklai vadovau
ja vyr* sktn. A^Saulaitis, Joje stovyklaujair “Tėviškės” tunto 29 
skautai; iš kurių sudaromos trys skiltys:a?d skautų ^Sikšnospai- 
nių skiltis, vadov. skltn. V.Klimo, jūr.skautų ^Perkūno8 valtis,, 
vadov. skltn. L.Klimo ir skautų ’Vilkų® skiltis, vadov, pskltn. 
R.Mieželio. ^Tėviškės** tunto stovyklos štabą Tautinėje Stovykloje 
sudaro: vieneto stov, viršin* s,v.v.s. Br» Juodelis,, adj, ^s. v. pskltn. 
G.Vėžys, laužavedys R,Gylys ir virtuvės ved. V, Jurgelevičius.

Tautinėje stovykloje L.S,S. Pirmijos nutarimu, £O~ties me
tų jubiliejaus proga, apdovanojami skautų, garbės ženklais trys 
tunto skautai: Vėliavos ženklu - skltn, V.Klimas, ^o Skauto Pa
žangumo ženklu - skltn. L,Klimas ir pskltn. R,Mieželis, kuris tuo 
pačiu pakeliamas ir į skiltininko laipsnį.

Padedant YMCJAos atstovui Z.Puzinauskui, su dideliais sunku
mais, suorganizuojama II-ji tunto stovykla, kuri įvyksta vėl prie 
Pfronten-Zell rugpiūčio įgėn, 15-30 d. d. Stovykla pavadinama II-ji 
“Laisvapilio” stovykla.-Čia, be gretą stovyklaujančių skaučių, * •,< 
dalyvauja apie 80 skautų. Šiai skautų stovyklai vadovauja psktn. 
VI.Izcgaitis. Stovykloje pravedamas,gerai pasisekęs, palapinių 
vidaus įrengimų ir išorės papuošimų konkursas, kuriame pirma vie
tų laimi jūrų skautų ’’Perkūno* valtis. Surengiama keletas iškylų 
į kalnus. Leidžiamas įliustruotas stovyklos laikraštėlis, kurį 
redaguoja skltn. S.Zakarevičius. Be to, leidžiamas ir per laužus 
skaitomas jumoro oficiozas "Stovyklos Liežuvis”, leidžiamas ’’Lie
žuvininkų“ dr-jos.

Nuo rugsėjo mėn. 6 d. tunto ilgametis Dvasios Vadas lain. - 
J.Panavas išvyksta iš Kempteno. - "

Rugsėjo mėn, 7 d. jūrų skautų ^Perkūno“ valtis ir oro skau-. 
tų ^Šikšncgparnių” skiltis, talkininkau jant'sesėm, savo metinių 

. ir Tautos Šventės proga, surengia pobūvį ir laužą, kuris visai y- 
gerai pavyksta*

Tunto tuntininkas psktn. Vl.Izokaitis, ruošdamasis emigruo
ti, nuo spalio mėn 1 d. tunto vadovavimą perduota vyr, skltn. A, 
Radžiui* -• - -

Spalių mėn-3 d. Kempteno vokiečių skautų šventėje svečiaid 
dalyvauja ir mūsų skautai. . .

4 Tunto pastangomis, spal ių mėn. 15 d. Vilniaus operos solis- . 
tas Liepas ir kompozitorius A.Kučiūnas -duoda Kempteno lietuvių - 
bendruomenei liadįes dainų ir arijų vakarą, kuris turėjo nemažą 
pasisekimą.. . • ' • -

Spalių mėn. 24 d. pašventinama ir dovanojama skaučių ’’Merki
nės® tuntui vėliavą, parūpinta jūrų skautų ^Perkūno? valties.

S.v. vyr.skltn. A.Radžiui perėmus tuntininko pareigas ir at- 
"sisakius Įš ^Geležinio Vilko"vdr-ko pareigų, nai ju dr-ku, nuo spa
lių mėn. ,25-d.,paskiriamas. J.Špakevičius.

Spalių mėn. 28 d. pradedami, jūr. .skautų suorganizuoti, saf- 
nitarijos kurni, pravedami L-R.Kryžiaus žinioje.

Išleidžiant skautų mylimą ir gerbiamą tuntininką psktn. VI. 
Izokaitį į Braziliją, spalių mėn-28 d. surengiamos išleistuvės ir 
įteikiamas adresas bei oro skautų dovanėlė.

Vėlinių išvakarėse skautai-ės padeda prie "Partizano" kry
žiaus, degant trispalvėms žvakutėms Vyčio Kryžiaus formoje.
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1948 m, lapkričio mėn,7d. Kempteno mieste suorganizuojama 
rinkliava užblokuotam Berlynui, šūkiu; “Kempteno jaunimas padeda 
Berlynui!” Vokiečių skautai pakviečia mūsų skautus padėti praves
ti rinkliavą. Lietuvių stovykloje skautai surenka apie 200 kg mais- 
įęų, drabužių ir kitų smulkmenų. Pinigais surinkta daugiau kaip 60 

to mūsų skautai-ės dalyvauja ir viešoje rinkliavoje miesto 
^.gaivėee.

Tarptautinio Skautų Biuro Direktorius pulk.Wilson, vizituo
dama, s DP skautus Vokietijoje, lapkričio mėn, 10 dieną apsilanko 
Augsburge. Jo sutikimo iškilmėse dalyvauja ir 7 "Tėviškės” tunto 
skautai, bei skautininkai.

LaplcričiCk-inėn.-12 dieną, skaučių surengtame pobūvyje atsi
sveikinama su skaučių •Merkinės* tunto tuntininke psktn. O.Pazi- 
nauskiene, išvykstančia iš Kempteno, ir su L.S.S, Pietų. Bavarijos 
Rajono vadu sktn.prof.S.Kolupaila, išvykstančiu į U.S.A. Atsi- 

„ sveikinant įteikiama adresai.bei dovanėlės.
Skaučių ir skautų tuntų vadijų nutarimu, nuo lapkričio mėn. 

21 d., kas antrą sekmadienį aplankoma Kemptene esanti DP vaikų 
sanatorija, kur mažiesiems lietuviukams, esantiems tautu interna- 
cianale, surengiamos lietuviškos valandėlės. ‘

, ■ Gruodžio mėn. 22 d. “Tėviškės" -tuntui sukanka trijų metų 
skautiško darbo sukaktis tremtyje. Ją ruošiamasi, dėl švenčių nu
kėlus į sausio mėn. pradžią, tinkamai paminėti^

Vis labiau intensyvėjant emigracijai į įvairius kraštus, 
tunto narių eilės vis labiau retėja. Išvykstant dažniausiai pa
jėgesniems broliams, tenka vislabiau koncentruotis, kad skauta- 
vimas išsilaikytų reikiamame lygyje iki paskutinio skauto Kempte
ne. Visų bendras pasiryžimas yraj pagal sktn.prof. S.Kolupailą,,. 
"neužilgo vėl susirinkti į Tėvynę iš tolimiausių kraštu, suskris- 
ti Vilniuje prie Gedimino pilies ar Kaune prie Laisvės paminklo, 
kur mes atsirisime,tremtyje išnešiotą,Tėvynės mazgelį?

, > sl'ltn, R.Mieželis

KEMPTENO LIETUVIŲ SKAUČIŲ
"M3RKINŽ3” TUNTO KRONIKA.

1946 m.-gruodžio mėn. 1 d. Vyriausios Sktn. Aigustaitytės- 
VaiČiūnienės įsakymu, Kempteno skaučių skyrius išskiriamas iš 
mišraus "Tėviškės" tunto ir perorganizuojamas į "Merkinės* skau
čių tuntą. Nuo to laiko Kerapteno lietuvės skautės pradėjo.sava
rankų veikimą.

Tuntininkė paskirta vyr.skltn. O.Puzinauskienė. Tuntaaj ku
rį sudarė 80‘skaučių, suskirstytas į keturias dr-ves: skaučių •Ga
bijos” ir "Birutės” dr-vės-, jaun. skaučių ^Marijos Pečkauskaitės" 

• dr-vė ir vyresniųjų skaučių "Živilės” dr-vė. v
Atsiskiriant nuo "Tėviškės” tunto, vyr.skaučių "Živilės“ 

dr-vė, bendros darnios veiklos prisiminimui, padovanojo brolių 
tuntui vėliavą. • ■ . /

Pradėdamos savarankią veiklą, skautėą^asiryžo netik skau
tiškoje programoje progresuoti, bet uoliai dalyvauti savo inicia
tyva ir pagalba stovyklos visuomeniniame gyvenime.
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tyresnių-.sk-ąučių Živilės* dr“?^s. pastangomis buvo suorgani
zuoti pirmieji Kempteno-lietuvių.stovykloje.rankdarbių ir siuvimo 
kursai, trukę-nuo 1946 m, rugsėjo mėn. 16 -cl»- iki 1947 m; vasario 
mėn. 16 d,-Šių kursų dalyvės sudarė pagrindą ir dabar dar veikian
čiai moterų rūbų siuvyklai, kurios organizavime . Žiyllįetės ^nemažai 
pasidąr.bąvčf, ■- , - ' ■ >/

1946 m. Kąlėdu švenčiųipitogą-škautės .kartu:su-:savo'vadovybe?
lankė DP ligoninėje Kėmptehe gulinčius lietuvius ligonis ir įteikė 
jiems mažuąfoaketėliųs; . - ’ '

19^7 m. sausio mėn.'5 d, kartu su ’’Tėviškės’1 tuntu atšvęsta 
Kempteno lietuvių skautų gyvavimo metinės.

Vasario 16 dienosproga tuntininkė vyr, skltn. 0. Pažinaus kienė-, 
L.S.S. Tirybos Pirmi jos nutarimu, pakelta į paskautininkės laipsnį.

Vasario mėn, 22 d, įvyko skaučių tunto iškilminga sueiga, 
tradicinės skaučių susikaupimo valandėlės proga. Paskaitą skaitė 
sk.Dvasias vadovas kun.J.Panavas, ■ x

1947 m,. birželio mėn, 22 d. ’’Merkinės”-tuntas kartu su bro
lių ’’Tėviškės” tub tu dalyvavo iškilmingame Partizano Kryžiaus 
šventinime. Prie kryžiaus skautės įrengia grb.žų lietuvišką darželį.

1947-m, liepos.-,E^th 14-31 d.d. surengta Alpėse tunto stovy- 1 
kla "Laisvapilis”, Kartu bedradarbiaujant su brolių tuntu. Si skau
čių stovykla, tuntininkės psktn. 0,PažinausPienės darbštumo dėka,bu
vo gerai..suorganizuota ir puikiai pravesta, Stovykloje skautės dau
gumoje išlaikė į aukštesnius patyrimo laipsnius ir įsigijo daug 
skautiškos praktikos, '

1947 m. gruodžio mėnj 31 diena, prie Partizano Kryžiaus kartu
su broliais skautais, įvyko Nauji; 1948 Metų sutikirfas., pilnas rim
ties ir susikaupimo, - <

1948 m, pradžioje daugumas vyresniųjų skaučių išvyko į užjū
rius, Likus mažam '"Živilėss dr-vės skaučių skaičiui, dr-vei teko 
likviduotis. . ( ■ , -

1948 m, lieposmėn 28 d. nemažas "Merkinės” tunto - skaučių bū
rys kartu su ’’Tėviškės” tunto broliais išvyko į tautinę skautų-čių 
stovyklą Mittenwalde, Alpėse, Tautinėje stovykloje ’’Merkinės” tun
to skaučių grupei vadovavo vyr, skltn. N.Šurnaitė. Čia išbuvusios 
iki ruppiūčio 15 dienos, skautės grįžo pilnos entuziazmo ir susti- 
prėjusia skautiškai - lietuviška dvasia.

Bugpiūčio meni 16 d,,, sugrįžus iš tautinės stovyklos^^Merki
nės" tuntas kartu su w Tėviškės”. ..tuntu- išvyko į tuntų dviejų1 savai
čių? stovyklą -”II-jį Laisvapilį”'Alpėse prie Pfronten-Zell..

1948 m. spalių mėn, 24 d','^Tėviškės” tunto - jūrų skautų' ”Per- 
kūnn*-* valtis padovanojo "Merkinės’’'“tuntui vėliavą.

1948 m., lapkričio mėn, 1.2 d, įvyko tuntininkės pskth. O.Pu- 
zinausk ie^.ės ir skautų mylymo vado Sktn. prof-^S, Kolupailos išleis
tuvės. . •. , .' • ' * - . 4 . 1 ; •.

Nuo 1948 m, lapkričio mėn. -6d^ Vyriausio s-'Skautininkės .įsaky
mu, tuntininkės-pareigoms■ e'itx skiriama vyr. skltn. Z.Gįrdvainytė-.

Visų trijų mėtų-Skautiškos veiklos laikotarpyje "Merkinės” 
tunto skautės .uoliai'dalyvauja visuose žymesniuose Kempteno lietu
vių gyvenimo reiškiniuose. Jos padėdavo-organizuoti įvairias parodas., 
loterijas, buvo aktyvios dalyvės visokių švenčių parengiau ir pra- 
vedimo metu. Skaučių rūpesčiu vėliavos pakėlimo aikštėj, prie Par
tizano Kryžiaus kiekvieną vasarą buvo įrengiamas ir prižiūrimas gra
žus gėlynas, vyliojęs praeivio akį ir teikęs jaukų, kultūringą 
vaizdą stovyklos aikštei, ■ •
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. Atsitiko tai po garsiosios valiutos reformos, sudrebinusios 
neribotą vaizbūną valdžią, ir atvėrusios duris į visokias sapnuo
tas ir nesapnuotas gėrybes. Daug buvo lakstyta po US armijos ir 
IRO įstaigas, daug popėrio sugadinta visokiems prašymams, nes, net 
kartą jau nukėlus datą, artinosi IlI-ji Tautinė stovykla Alpėse.

- Važiuosim? Nevažiuosim? Kas veš? Kaip veš? Rro kur veš? - 
nesibaigė klausymai susirūpinusiam broliui ar sesei.

- Spiaut mums į tuos ’‘amerikoniškus” vagonus. Praėjo jau tie 
laikai; kai minkštuose foteliuose važinėjom, švabams bešąlant ant 
-buferių, - su rimta mina aiškino brolis Algis. - Nors kišenė tuš
čia, bet nėra-ko nusiminti. wSuorganizuojam” ratukus ir patraukiam 
tiesiog pro Būsseną į Mittenvaldą. Taip sakant, Mypukiškų.’pili
grimų” žygis bus patikimiausia priemonė. •

Taigi, daug nelaukiant, buvo išstudijuoti visi.Bavarijos Al-' 
pių Žemėlapiai ir nuspręsta, kad kokia šimtinė km skautui-yra tik 
malonus pasivaikščiojimas.

... Tačiau, lyg perkūnas iš giec.ro dangaus, staiga... visiems 
nemokami bilietai į stovyklą ir atgal! Sveiks - valio! Mes važiuo
jam ! Lyg apsvaigę nuo pergyvenamos laimės,- karaliavo pustuščiame 
traukinyje ”Kempten-Munchen’’-būrys ^mariakų”, rtsausiakųM,"oriakų”, 
’’žibuoklių”, ”tulpių9 ir kitų Kempteno tunto faunos ir floros ats
tovų. Mes važiuojame-ir praeityje liko baimingos lūkuriavimo-ir 
netikrumo dienos. Pamirštas visas pasiruošimų bei pasirengimų var
gas.

Atsikvėpė lengviau Kempteno lagerio 4-to aukšto gyventojai, 
kad jau nebyra jiems ant galvų tinkas /mat ftmariakai” savo būklę, 
įsitaisė pastogėje l/»i Laisviau apsidairė šu palengvėjusia širdžia 
ir virtuvės vedėjas, lead jam nieks nebekvaršįno galvos dėl puodų 
ir lėkščių skolinimo. Viskas tas. jau praeityje.

Po daugelio persėdimų ir savo nesuskaitomo bagažo-perkėlimų, 
pagaliau ’’oriakai” nutūpė , o nmariakai* išlipo į‘ krantą Izar-Horn 
papėdėje,-dairydamiesi kur čia-numest kuprines nuo pavargusiu nu
garų.

Pirmą naktį, pastatę sesėms abi atsivežtas palapines,- broliai 
nakvojo kaip tikri svečiai, išsimėtę po visą, bepradedančių kurtis 
stovyklą, nes žadėtų palapinių neteko gauti.

37

giec.ro


'i-34 -i-:-:-;-:-:-:-:-:-:-;-:-:-:- 
' * i •

Kitą dieną pala.pin.ip reikalu išvyko paties viršininko va
dovaują speciali ekspedicija.

■Po' blogai praleistosx.nak.ties, "brolava* išsilakstė pc rajo.- 
ną ir<-Kiekvienas savo išmanymu, erė rūpintis "palapinea.

Kaip žydai žadėtosios žemės, ieškojo savo rajone kuprinėm- 
ir bulvių, maišaus apkrauta saujelė brolių, nespėjusių išsisukti 
nuo įsikūrimo prievolės. Tris kartus kėlėme nu© žemės maišus su 
bulvėm-ir patalyne, tris kartus tampšm už .diržų kuprines, kurios 
'užkliūdamas gausaus kelmyno, barškėjo pririštais puodukais ir _ ,
bliudeliais, kol radom .ė. "skujbm-ir šiškom-nukoltą, saulės ke-' ' 
pinamą, plotą”, kuriame, tarp kelmų ir duobių, vokietukai tvatino 
pagaliais gyvatę., - ■ ’

Bendrom jėgom užvilko® iš paupio į tą kelmyną 20-čiai žmo- 
... nių skirtą palapinę, laikinai gautą ir iš tie s ėmė ją ant kimšų, 
"-bet iškelt, jau nepajėgėm. Saulės svilinami, ilgesingai dairėmės 

apačioje plaukiančios upės link. O kaip gerai būtų išsimaudyt?... 
Ir staiga ta nuodėminga mintis,pagimdė naują projektą - keliamės- . _ 
į paupį! Vienas, iš ^negyvai5* 'sukritusių prie palapinės "mariakų55, 
išgirdęs žodį upė, kaip naujai gimusi gazelė nušvilpė į štabą 

. leidimo..-Po pusvalandžio jau vėl rietenom pakalnėn palapinę ir kur- 
■. orinės. Pastačius palapinę, ištempus virves, ir sugabenus vidau®v 
•iapartamentą, iš krūmų, iš sesių rajono, iš kaimyninių tuntų vieš-^ 
nagės pradėjo rinktis,, iki šiol smarkiai "užimta", likusioji°bro-' 

.via v o s-V dalis ir džiaugėsi nauju-pastatu. Tačiau tas truko medlga-i. 
1. - Kur mano paltas? -

- Kas matėt mano puoduką?
- Nelipk ant pagalvio,drambly!
- Atiduokit jankio df, žalčiai! - skambėjo įvairiose tonaci

jose baldai naujoje palapinėje. Tačiau dienos nuovargis ir Izaro 
srovės šniokštimas' greit užliūliavo visus, ir broliai, suvirtę lyg 
silkės bačkoje, sapnavo minkštas, t.mamyčių .paklotas lovas ir ant

- stalo garuojančius blynus. Nuo kalnų leidosi rūka'sir'apgaubė star, 
vykią minkštu pūkiniu..šydu:- • šniokšdamas, ir. putodamas ūžė savo ak
meninėje vagoje sraunusis Izar< Kempteniečiai miegojo pirmą "naktį 
savam ra jone, .11-1—šios . Tautinės stovyklos . "respublikoje"/

Kitos dienos rytą-'prasįdėjo tvarkymasis, tai yra griovimas 
vakar ■ iškelto pastato. 3£a-tj sugrįžo-ekspedicija ir atvežė naują, 
didelę palapinę su stiebais- ir virvėmis® Šį diena buvo pradžia mu
sų įsisrengimo, . kuris' tęsėsi- dar ęeptyni’as dienas- ir septynias, 
naktis. - - ■ ■ ■ ' • - 1

Turėdami paupyje "autonominę® teritoriją ir padarę su Izaru 
sutartį, kad jis napakils .-daugiau metro ir nesušlapins mūsų "oria* 
kų® sparnelius "maniako" gi vandeniu ne pabaidysi!/, įsijungėm į 
darbą. Tvarkėm rajoną,. vilfcom.virtuvei kurą, vaikščiojom į ben- ■ 
droš vėliavos.pakėlimus, skubėjome į pamaldas ir bendruosius "res
publikos" .darbus, o po pavakarių, gitaros ėkordui- uŽgavųs ir čir- 
dies stygas,- tyliai "spaudėm" per plentą į sesių ®respul/įiką®.

Prasidėjus^darbui, pasidarė aktualios ir kalorijos; "Savo 
darbo prakaitu vilgytą duoną valgysi!",.. - tarė mistiškai.nusi- 
teikęslloberkccho."padėjėjas, lupdamas apipuvusią bulvę.

- ... įr sunkiai' gramdysi pridegusi us dribsnius, - pridėj-b 
kitas, rūpestingai išlaižydamas dubenėlį, . kurį paštai patyrusio. _ 
krepšininko judesiu, numetė į paupyje esančią indaują taip"tiksliai,
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kad. visi ten kabėję bliudai, puodukai ir lėkštės, griaudžią! su
skambėję, krite ant žemės.

' - Dienos bėgo.. Prie palaipinės išdygo iš uolėnos išdraskytas / 
stalas, o rajono fronte atsirado, iš poros sukrypusių pušaičių 
pastatyti puošnūs vartai. >

- Tegu kiti tuntai puošiasi atsivežtais poperiniais kry- : 
šiais ir tvorelėmis. Mes gamtos draugai, -- didžiavosi'kemptenie «c 
Šiai ir nuo likusio pasaulio atsitvėrę tarp pušų ištiesta vėla.

Po oficialaus, stovyklos atidarymo, darbai ra jone sumažėjo 
ir atsirado vadinamas laisvalaikis, kurį broliai stengėsi pro-, 
duktingiausiai praloiė'Či. . 0 kas geresnio gali būti, kaip vizitai 
pas seses? Ne vien tik dėl galanterijos, ar dėl mandagumo - ne i ■ 
Mat, sesės kaip sesės, vis daugiau nusimano kulinarijoj, čia ir. 
“ūkio ministerio** - sesės Julytės fizionomija nerodo•susirūpinimo. 
Ir pasikalbėjimai tada būna saldūs, ir jautriai švelnūs:

- Gal sriubos turit nuo pietų? Daugiau pilk! Ką čia .duodi
lyg katinui. •

- Koks Čia sutuštinis.., Daugiau sviesto’uždėkNegi sausą
duoną krąr. tysiu. .

Taip čiulbėjo ne vienas ’’svajotojas’5 savo ’’išrinktajai*’, 
kuri jį vaišino riebia, kopūstų su bulvėm sriubą ir euuuš kiniais 
su dešra, nors kiek pažaliavusia, nuo ilgo gulėjimo. -

- Nebūk avinas i Palik tą sriubą, - šaukė kitas brolelis.- Ei--
nam pas “gabijietęs“. Šokolado prižadėjo... . - \

Kai nebūdavo bendro laužo, abi nmariąkų ir oriakų” įgulos 
. rinkdavosi prie savo palapinės ir, nepasiduodami savo kaimynams, 

’ traukė jausmingas ir momentui pritaikytas dainas, kaip - *Waba, 
.unbarasa®, “Vienam bare Meksikos* ir #It>'s a- long way to TiperaryV 
Skambėjo gitara, čiulbėjo klarnetas, virpėjo saksafonas, o akor
de opas pritardavo taip harmoningai, lead net pelėdos iš anapus^upės 
gaudavo nervų priepuolį ir,vietoj pelės, griebdavo pernykštę šišką.

Atėjo ir Jubiliejinė Diena. Drebėjo Alpių viršūnės nuo parado 
Žingniu žengiančių gretų,Vėliavų miškas temdė saulę. Foto-reporto
riai ir filmuotojai nespėjo lakstyti iš vienų iškilmių į kitas, ir 
aparatai spraksėjo lyg-sausos malkos lauže. Vakare švietė ir aidėjo 
Alpės nuo laužo liepsnų ir skautiškų dainų. '' •

Vieną dieną trys ’’oriakai” atnešė ir iškil ingai pastatė prie 
palapinės kažkokį, iš plonų vytelių nupintą daiktą. Vieni sakė, kad 
tai narvelis viščiukams, kuriuos /sykiu su marmeladu/, teip^pupildo
mą-maistą, žadėjo pristatyti Mr. Monnet. Kiti aiškino, kačią mo
derniški spąstai f'ktn. -prof. Končiaus Torelėms gaudyti. Treti jatė 
tark daikte dešrų rūkyklą, kol pagaliau, patys ”oriakain paslaptį 
išdavė,, atsargiai sukabinėję ant to tvarinio savo peilius, salutes- 
ir šaukštus. Pasirodo, kad tai buvo indų/kabykla' — pionerijos kursų 
lankytojų kūrinys. Antrą dieną indauja rodė žemės drobėjano žymes, 
o trečią - gulėjo, lyg nukritusio bombonešio griaučiai, susimaišę 
su šaukštais ir lėkštėmis. Antruoju mūsų pionierių pasididžiavimo- 
kuriniu buvo Izaro pakrantėj iškastas šulinys. Vieną ukanuotą ryt.?, 
į jį įkritus pačiam “oberkochui®, šulinys tapo netgi aptvertas.

į stovyklavimo pabaigą maistas netikėtai pagerėjo, ir jau ne 
tik budinti skiltis, bet ir visi kiti mirtingieji' buvo taip prisi
valgę, kad tik gulėjo palapinėje, inscenizavo džiungles, arba, pa
sistatę iš čiužinių“apkasus”, bulvėmis vedė karą »
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Pradėjo lyti. Debesys, atsirėmę į kalnus, čiurkšlėmis lie
jo vandenį, kuris uolomis skubėjo į Izarą. ...x

-- Broli viršininke, vanduo greit užlies-pėoįą! -Šaukė susi
rūpinęs Moberkochas!: '■

—-Tzaras, putodamas^ir nešdamas 'kelmus, kilo vis aukštyn. 
.Nuo kalno vanduo bėgo į musų rajoną, kurio lėkštumoje rengėsi, 
ežero pavidale, susijungti su Iząru. .

. — Ž - ė - ė! Fariakai, duokit greičiau savo laivą! Bus an
trasis' pasaulio tvanas, r- maldavo ant lovą sulipę Bsausiatein. 
fl0rlakai11 “gi jau 8tupėjo” palapinės stiebu viršūnėse ir laukė pa
sirodant wNojaus laivo”, pamiršę ir savo "mėlynakių” laiškus.

. gulinčiuspo pagalviais ir pa smerktus baisiam tvanui, ”Mariakai", ne- . 
turėdami noro plaukyti ant savo nuosavą čiužinių, šaltai griebė 
testavus ir, prisiminę savo globėjo įvairius* patarimą bei lek
cijas, griebėsi melioracijos ir drenažo darbą. Paaukojus kele- . 
tą tūkstančių- kaloriją, padėtis buvo sušvelninta, ir palapinės 
perpildytą griovelių vanduo bėgo į išdidųjį Izarą.

Sumažėjus užsiėmimas, vieni, broliai demonstravo krepšinio 
meną, kiti nerūpestingai ilsėjosi, atitrūkę nuo virtuvės prievolės. 
Tik sanitarui darbas nemažėjo. Nebuvo dienos, kad kas nors nebūtą' 
susižeidęs, ir retas kuris^eturėjo neįpiautą, neįbrėžta, arba ne
išsuktą galūnę. Tik galvos kažkokiu nuostabiu būdu vis išlikdavo 
sveikos,-nežiūrint žinomos fizinės teorijos, kad aukščiau gulintis 
daiktas visuomet smarkiau susitrenkia. - ’

0 lietumis lijo ir tik retkarčiais saulė praplčšdavo sto
rus debesis. Dar karta^ saldžiai nusišypsojo saulė uždarymo pa
radui, kada Mitenvaldo-plentu išsitesč spalvinga savo vėliavomis 
ir kaklaraiščiais, visą,stovykloje dalyvavusių,tuntą eisena.

Atėjo stovyklavimo. paba.iga. Vienas po kito kėlė sparnus na
rną linkui mūsą kaimyniniai tuntai. • ■

- Namo, broliukai, namo jaunieji... - skambėjo tuštėjančia 
pakalne ir griaudžių aidu atsimušė į kietas Izar-Horno uolas. 
Sujudom ir mes važiuoti, Užkasėm šulinį, išgriovėm virtuvę ir 
vartus, pasroviui paleidom-visus pagalius ir papuošimus, užver . 
tėm ir mūsą didingąjį stalą* Atkabinėję virves, pagaliau nulei
dom iškilmingai į purvą mūsų palapinę, kurioje tiek laiko pra
leidome. Baigt, broliukai! Traukinys jau laukia stotyje.

Sudiev Alpės* Lik sveika III-ji Tautinė Stovykla! Likit 
sveiki kalnai! Sudiev sraunusis Izar! Mes nesakomeaiki pasima
tymo”, mes sakome Psūdiev”!. Nes mes norime nano!-Namo, prie sa
vą- slėnią ir pušynų, prie savo upių ir palinkusią' medinių kry- 

“ .žiu v -mes vėl suskrisi.me į IV-tąją Tautinę Stovyklą.
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Kokia'grasi naktis, 
Mėnulio pilnatis... 
Ar nenuobodu Jum 
Bū d ėt i čia v ieniem s ? 
Žiūrėkite, tenai 
Dunkso pilis aukštai,

Pasigrožėt vaizdu.

. Sesės, nesulaukdamos pas Jas atsilankančių*brolių, ir 
iš ilgesio vos negaudomos širdies džiovą, nutarė pačios apsilan
kyti pas brolius, Pasakyta-padaryta!' ’ - .

Naktis, -Tamsu. Aplinkui ♦•Lai'svapilio^ stovyklą skraido gai
liai vaitoda-d.-’’šikšnosparniai’1 į nie'ko nesurasdami virtuvės rajone. 
Eotkaršiais, iš po Juodų debesų, išlenda simpatingas .mėnulio veidas 
ir viena akimi,- su-neg»&ei tikėjimu žiūri į pdrelę sesių - ilgakasių.

Artėja brolių, stovykla. Sėsiu širdys-neramia i doitžosi krūti
nėje, Koks likimas Jų laukiu? Ar pamatys savo mylimuosius? Ar pri
glaus Jie karštai prie*savo šono,,. Bet, ach, kokaa žiauri-tikro
vė; gražiosios svajonės išsisklaido, kaip ’♦cąmel3 cigarečių d.ūoas.. 
Broliai gi visiškai besiJaudina ir ramiausiai “pučia į akį“, Ban
do Žadint; barškina rrailjrnyšiomis, stambina dantų šepetukais, ta:?- 
po kaklaraiščius'... Vienas, kitas atsibunda j patrina akis, apsi
verčia ant kito šono ir vėl užmiega, ’’ -
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Sesėms nieko kito nebelieka, kaip pasiimti brolių, •perku- 
nieČių® skutimosi įrankius' ir, grįžus pamo, ^nusiskusti* prisiūtas 
barzdas. .£rie,pilies Čiulba palėdos ir šikšnosparniai.

Redakcija reiškia' brolišką užuojautą taip nusivylusioms se
sėms, '

. JUOKIS .PAJACE, ,SAV.O MEILĘ PRARADĘ^.'.,

' ... Buvo jų trys tutinai
' ■ . Stovyklavo, vasarojo.

Plėšikavo jos laisvai, 
. '' Nes sargybas suviliojo...

Šiandien.prieš įiiet, prie stovyklos viršininko^palapinės, 
atidarant stovyklos dramos teatrą, įvyko premjerą. Buvo suvai
dinta trijų aktų tragikomedija ^Išnaudotoji meilė”. Svarbiausį 
vaidmenį vaidino*seserija*, kuri pirmame akte išnaudojusi kilnius 
meilės jausmus, antruoju atlikusi apiplėšimą, trečiuoju atliko 
verksmingą atgailą. Nežiūrint jkarštos, pakilusios saulės, vadų . 
palapinėje buvo drėgna, nuo sesių ašarų, ir visi štabo padarytieji ■ 
papuošimai buvo išmindyti nuo keliais einamų stacijų, kač būtą 
dovanota bausmė brolių nakties sargybai, (Tragedijoje, pasiekus 
aukščiaisį įtempimo laipsnį, staiga intryga atsimezga ir stovyk- 1 
los viršininkas tragediją paverčia komedija, kurios aktoriais 
pasireiškia broliai, o sesės, net nelaukdamos uždangos nusileidi
mo, dingsta iš scenos. -

DRĄSIAI, BROLELI, ŽENKIME PlR’iYN !. . .’

... Šiąnakt brolių stovykloje buvo suorganizuota smogiameji 
ekspedicija atkeršyti sesėms už visas skriaudas. Atėjus sutartam 
laikui, grupė, darydama didelį lanką mišku, - išslinko į-sesių sto
vyklą. Po ilgo slinkimo pagaliau pasirodė jų tikslas^ sesių stovy

klos ^cirko* palapinėj Broliai atsargiai apsižvalgo, tačiau, nors 
ir labai saugoma sesių stovykla, sargybinių nesimato. Nežiūrint 
to, jie slenka keletą valandų, atliuosuoja palapinės virves, iš
traukia kampinį kuolą, po to triumfuodami patraukia prie sesių 
stovyklos viršininkės geltonos palapinės ir ... I®s tai?... nur 
stebę trina akis, krapšto pakaušį* Juk tai mūsų ūkio "ministorio" 
kabinetas! Ir virtuvė čia pat... Ha.. z Kaip čia yra? Aha! Aiškiai 
na tesi nudribęs savos * r'či£kb**;palapinės kampas. Aišku-. Mes esame 
savoj stovykloj. Ir mažai trūko, kad bėgdami namo būtų patekę pas 
seses. Padėtis greit atitaisoma. Vėl sutvarkomos virrės. į savo 
vietą įsmeigiamas kampinis kuolas ir... žygis tęsiamas tolinu. Pa
galiau prieš akis guli tikroji sesių stovykla. Dabar tikslas sie
kiamas tvirtai ir drąsiai. Sesės viršininkės pala'pinė pasvyra ant 
šono ir ... su pergalės šypsena’ ekspaddeija grįžta namo.

i
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"LAISVAPILIO STOVYKLOS LIEŽUVIO" redakcija irf jos visa re
porterių gildija, labai pusiainusi., kad. per tris metus skautiško 
darbo Kamptene tik porą kartų teko ^įgnybti” vienam,. Jcita m ir ne
bejaudama žiūrono, per kurį laatytųsi progų dar "gnybelti", svsi- . 
kiną visus kapituliavus i na ir napasidavusi.uų, ir iš paties užkul
nio vi sic-na-ne linkį:

Piptų_Bayąrijos_.Rą jono. Vadui,:-
pykstant į J.'A.V. ir plaukiant per Atlantą, sudaryti su Nep- 

' tūnu "nepuolimo sutartį5*, pagal kurią "Perkųnas" gu visa
• ' įgula per tą ’’pelkę” galėtų pasukti paskui savo globėją/

ta&rijQg_Ra jopo_VaįG.ivai.L
Iki'4-sids Tautinės Stovyklos būtinai įsigyti 'limuziną, nes 
dviratis, kaip teko įsitikinti, nėra patikima su.sisieki.iio . ' 

.priemonė.

■ Tunto fivasi„os Vadovui!.
, Skautams būtinai pravesti aG-ilwell* kursus.

, Išvykus į Braziliją, išnokinti papūgas skautiškų įstatų.

ĄllferIrinėg "Tunto .Tliųtįninke.ij. . j
Tunto “miegantį paveikslą0 padaryti netik gyvu, bet ir ju
dančiu.

"Tėviškės“ Tunto Tuntininkui: . -•
i Įsirengti tokią observatoriją, kuri pati, auto'®, t iš kai už

fiksuotų tunte pasirodančias dėmes.

»T ėv iš k ės ” t unt o s k. au t i ninkąm s; . '■
Patiekti .Pirmi jai patvirtinti pensininkų statutą.. 

li2^k4ii^2Ltunt.Q_yadJjai: ' . .
Skirti stipendijas bent porai skaučių ekonomijos mokslų ~~ 
studijoms, kad dar sėkmingiau, pavyktų parduoti gaunami 
’’Care" pakistai.

&elXui._.?dai.jtĮely_teil; . ■ . ‘
Išaiškinti tunto skautukams, kas maloniau: skautiškos dai
nos, ar YMCAos patefono saldžios meliodijos.

Stąutų„yy £ij£ . būr..ę pusgalviui”:
Ir toliau šaukti būrelio sueigas kieme, nes šąlant kojoms 
daug sklandžiau vykstą diskutuoti apie būrelio ryšio pla

no sudarymą.

?gūrų__ skautėj, kandidatėm sli . ■
Įsidėmėti, lead palaiky:ui gerų ir draugiškų diplo.matiniu 
santykių su ’•Perlrunu“, ne būtinai reikia būti “mariakė-jis".
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"BirutealLdr-y £s_ drauginin ’iš ii
Sekant"Kęstučio® pėdonis, būtinai pasukti į Australiją ir 

•iš anksto pirdšyti’ diau^ovės- testamentą.

"Gabijog" drevei:
Pagaliau pabusti ir išpopuliarėti taip, kaip Schwab.Gmundo
"gabi jie-1 ės" Tautinėje Stovykloje: Alpėse. •_

v \ ■ ,

Jaun, skaučių .draugininkei: .
Pasistengti įsitikinti, kad susiradę "tėvelį" bus.lengviau 

; eiti sunkias "mamytės’* pareigas.

Broliui triničiui: ' '
Iki 4-sies Tautinės Stovyklos būtinai įsigyti ato^o energi
ją pučiamą trorpetę, 1 1

"Lituanicos” oro skautų dr-vei.:.
Tunto vadi jai užblokavus nuosavą būklą, kuo greičiausiai pa
daryti susisiekimui oro tiltą. , '

^Gęj^į&x<Į_yilkD.”_dxrzėfl. draugininkui; . v ■ .
Taip galingai sukaukti, kad iš draugoves pabėgtų ir pas
kutinis skautas.

.n^ltijQsJ!l.a.iy.Q.:..vaduix _ .
Emigracijos atveju, laivui "skęstant”, nepamiršti'.kapitono 
tradicijų.

"Šikšnosparniams g:
Susirūpinti sava ateitimi, nes stovykloje esantieji spar-- 
nuočiai, švenčių proga, žadami, paversti kepsniais.

"Perkūnui11-
Užsakyti visoms Skaučių dr-vėms vėliavas, jas apmokant iš 
savo kišenių, ir dovanoti viso tunto vardu.

Eiliniam-Tunto^. Skantsii '
Skautų įstatus bei įsakymus netik žinoti, bet jais vądovau- 
tis ir savo poelgiuose.

'NAUJAS EVA JI OS VATAS

Iš Kempteno išsvykus skautų-ęįų Dvasios vadui kun, J.Panavui ' 
nauju Dvasios vadu, Jo Prakilnybė Sv.Sosto Delegato kan«P,Kapočiaur 
raštu, paskirtas kun.Leonardas' Musteikis, naujai apsigyvenęs Kemp- 
tene, kuris nuo 1948 m. lapkričio mėn. 12 dienos pradėjo eiti sfcir-
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