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„Skautų, Aidui44
Vienas iš nedaugelio tėviškės aidų, kurie nuskardina mūsų niūrią, nūdieną, tebūnie mums- 

skautams „Skautų, Aidas.“ Gal ne tik mums, gal ir visam mokykliniam Lietuvos jaunimui, kol 
lietuviškas spausdintas žodis tebera sulysęs ir išbadėjęs savame kryžiaus kelyje.

Idėjinių ir tautinių, priešingybių nematytai žiaurios kovos laikais, skautybės sistemos tole- 
rantingumas ir universalumas duoda gaivinančio poilsio kankynių išvargintai sielai. Ji yra, matyt, 
labai netoli nuo žmonijos išsiilg tojo bendravimo idealo. Ir skaitydami skautybės įkūrėjo lordo 
Baden-Powellio testamentą, mes suprantame, kodėl jis rašė „Aš gyvenau laimingiausią gyvenimą.“

Jis palinkėjo kiekvienam skautui visuose pasaulio kampučiuose aptikti tą patį laimės jausmą, 
kurį jis buvo taip sėkmingai suradęs.

Jei „Skautų Aidas“ šia kryptim sugebės duoti nors mažą įnašelį, jis bus patenkinęs į jį 
dedamus lūkesčius.

Vyriausias Skautininkas.

Skautų Himnas*)
Stovėkim kaip plienas,, kai pareiga tenka,
Budėkim ties tamsa, audra, neviltim,
Išga ūkime sypsni, ištieskime ranka, 
Idekirn paguodą žmonijos širdin, r-

Te Dievas Aukščiausias nurodo mums kelią 
Ir skaisčia mintim tenušviečia takus, 
Jaunoji jėga tegul žiežirbas skelia, 
Brolybės grandinėn įsupdama mus.

Tėvyne, tau ugnį kūrenam krūtinėj, 
gesinam tik mūsų, gyvybės krauju 
l žygį, į laisvą, šviesoj susipyną - 
Takais mes žygiuosim prabočių kilnių!

Sktn. Algimantas.

*) Šis himno projektas atsiąstas vieno mūsą skautininko. Prašytumėm skaitytoją plačiau pasisakyti ir savo 
nuomonę, atsiųsti redakcijai. Taip pat prašytume tuos, kurie turėtų noro, pabandyti parašyti skautų himno projektą.
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Paskutinis Testamentas
Brangus skautai, - jei kada nors matėt vaidinimą, ’’Peter Pan”, prisiminsit, 

kaip piratų vadas visuomet sakydavo savo priešmirtinę kalbą, bijodamas, kad, kai 
ateis jam laikas mirti, jis gali nebeturėti laiko. Tas pats su manimi. Nors šiuo 
momentu dar nemirštu, gal vieną iš šių dienų mirsiu, todėl noriu jums pasiųsti 
persiskiriant keletą atsisveikinimo žodžių.

Atminkit, kad tai paskutiniai, kuriuos bet kada išgirsite iš manęs, tad juos 
apmąstykit.

Aš turėjau laimingiausį gyvenimą ir linkėčiau kiekvienam iš jūsų turėti taip 
pat laimingą gyvenimą.

Aš tikiu, kad Dievas mus sutveria Šiame linksmame pasaulyje, kad būtumėm 
laimingi ir džiaugsmingi. Laime nepareina nuo turtų, dar mažiau nuo pasisekimo 
karjeroj, nei nuo savęs išsilavinimo. Pirmas žingsnis į laimę yra tapti sveiku ir 
stipriu, kad galėtumėt būti naudingas, kai esate berniukas, o tada galėsite džiaugtis 
gyvenimu, kai tapsite vyru.

Stebėjimas gamtos parodys jums, kaip Dievas sutvėrė pasaulį pilną gražių ir 
stebuklingų dalykų jūsų džiaugsmui. Būk patenkintas tuo, ką gavai ir daryk visa 
kas geriausia. Žiūrėk į daiktus ne iš blogosios, bet iš gerosios pusės.

Bet tikrai tapsi laimingu suteikdamas laimę kitiems žmonėms. Bandyk ir palik 
pasaulį geresnį negu jį radai. Kai ateis laikas mirti, galėsi mirti laimingas, jaus
damas, kad neeikvojai laiko veltui, bet sunaudojai jį geram. ’’Budėk” tokiu būdu, 
kad galėtum gyventi ir mirti laimingas-visuomet turėk savo skautų įžodi prieš 
akis, net ir tada, kada jau nebebūsi berniuku-tepadeda Dievas jums tai įvykdyti.

Jūsų draugas Baden Powellis.
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Patriotizmas
Jūs esate lietuvių, tautos nariai.
Savo laiku lietuvių, tauta buvo didi ir ga

linga, ir jos valdomi plotai siekė Juodosios 
Jūros ir Maskvos.

Tačiau ta galinga Lietuvos valstybė neat
sirado savaime, iš nieko. Ją buvo sukūrę, mūsų 
protėviai, daug darbo ir vargo pridėję, daug 
prikovoję, aukodami gyvybes-kitaip tariant, ją 
buvo sukurę savo nuoširdžia tėvynės meile, 
arba patriotizmu.

Žmonės sako, kad šiandien nėra patriotų ir 
kad mūsų valstybė vis tiek neišsilaikys, kaip 
kad ne viena kur kas galingesnė valstybė 
neišsilaikė, jos piliečiams virtus savanaudžiais 
ir tinginiais, kurie rūpindavosi vien tik savo 
pramogomis. Bet kažin, ar tai jau taip tikra. Aš 
esu tikras, kad, jei jūs, berniukai, aukščiau 
visko kelsite savo tėvynės gerovę, viskas bus 
tvarkoje. Bet jei to nedarysite, grės nemažas 
pavojus, nes turime daug priešu.

Todėl, ką tik darydami, prisiminkite pirma 
pagalvoti apie savo tėvynę. Neeikvokite viso 
laiko ir ištekliaus žaisdami ir smaguriaudami, 
kad tik galėtume pasismaginti, bet visų pirma 
galvokite, kaip galėtumėte padėti savo tėvynei, 
o tai padarę, galėsite teisingai ir dorai atsisėsti 
ir saviškai pasilinksminti. Gal neišmanote, kuo 
mažas berniukas galėtų patarnauti Lietuvos 
valstybei. Bet, stodamas į skautus ir vykdyda
mas skautų įstatus, kiekvienas berniukas gali 
patarnauti.

„Tėvyne pirmoje, “as„ -antroje vietoje“ 
turėtų būti jūsų šūkis. Galimas dalykas, kad 
nuoširdžiai pasvarstę, patirsite, kad dabar yra 
kaip tik atvirkščiai.

Turiu vilties, kad jei taip yra, nuo šio mo
mento pasitaisysite ir daugiau neapsileisite. 
Pirma patriotas, paskui-smaguris. Nebūkite 
patenkinti, kaip kad romėnai buvo ir kai kurie 
žmonės dabar yra, pasisamdę kitus už jus žaisti 
ar muštis. Patys padarykite ką nors, kad mūsų 
trispalvė išdidžiai plevėsuotų.

Jei kibsite į skautybę šitokia dvasia, jau 
būsite kai ką padarę. Imkitės skautybės ne tik 
todėl, kad tai jums pramoga, bet ir todėl, kad 
imdamiesi jos, rengiatės ir savo tėvynei patar
nauti. Tada turėsite savyje tikrąją patriotizmo 
dvasią, kurią kiekvienas ne iš kelmo išspirtas 
lietuvių berniukas turi turėti.

(Parodyk vėliava. Paaiškink jos istoriją ir 
sudėtį ir kaip reikia ją teisingai iškabinti)

Is kn. ’’Skautybė Berniukams”.

Riteriškumas
Senovės skautai buvo riteriai, ir jų įstatai 

buvo maždaug tokie patys, kaip skautų įstatai, 
kuriuos dabar turime. (Jie taip pat labai pana
šūs į įstatus, kuriuos ir japonai turi). Mes esame 
jų palikuonys ir turime palaikyti jų gerą vardą 
ir sekti jų pėdomis.

Riteriai laikė savo garbę didžiausia švente
nybe. Jie niekad nepadarydavo nieko negarbingo, 
kaip, pav., niekad nemeluodavo ir nevogdavo. 
Jie būtų greičiau mirę, kaip ką panašaus padarę. 
Jie visados būdavo prisirengę kovoti ir žūti dėl 
savo karaliaus, tikėjimo ar garbės. Jie plauk
davo tūkstančiais į Palestiną/Šventąją Žemę/ 
krikščionių tikėjimo nuo turkų ginti.

Kiekvienas riteris turėdavo maža palydovų, 
būrelį-skydnešį ir kelis karius, kaip kad mūsų 
skiltininkas, turi paskiltininkį ir keturis ar 
penkis skautus.

Riterio skiltis visur ir visados jį palaiky
davo ir vykdydavo tą patį idealą, kaip ir jų 
vadas, būtent.

Riteriai garbę brangindavo kaip kokią šven
tenybę.

Riteriai būdavo ištikimi Dievui, karaliui ir 
tėvynai.

Jie būdavo ypatingai mandagūs ir geri mo
terims, vaikams ir negalintiems.

Jie visiems padėdavo.
Jie duodavo pinigų ir maisto, kam reikėdavo,, 

ir taupydavo pipinigus, kad galėtų tai daryti.
Jie mokydavos vartoti ginklus, kad galėtų 

ginti savo tikėjimą ir tėvynę nuo priešo.
Jie stengdavos išsilaikyti stiprūs, sveiki ir 

veiklūs, kad galėtų visa tai gerai atlikti.
Jūs, skautai, negalite nieko geresnio išma

nyti daryti, kaip sekti tų savo pranokėjų pa
vyzdžiu.

Riterius žymėjo vienas didelis dalykas: jie 
kasdien turėdavo kam nors ką gero padaryti.
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Tą jų įstatą ir jūs esate perėmę. Atsikėlę, iš 
ryto, atsiminkite, kad turite kam nors gerą dar
belį padaryti. Nosinaitėje ar kaklaraištyje susi- 
riškite dar vieną mazgą viršaus ir išleiskite galą 
iŠ liemenės, kad jums tai primintų. Guldami 
vakare, pagalvokite, kam esate ką gero padarę.

Jai taip pasitaikytų, kad užmirštumėte pa
daryti gerą darbelį, turėtumėte pasistengti kitą 
dieną du gerus darbelius padaryti. Atsiminkite, 
kad esate savo garbe pasižadėję tai daryti. 
Bet nepamanykite, kad skautas turi tik vieną 
gerą darbelį padaryti. Jis privalo padaryti vieną, 
bet jei gali padaryti penkiasdešimt, juo geriau.

Padarytas geras darbelis gali būti ir labai 
mažas. Galima kad ir kelis centus neturtėliui 
paaukoti, padėti senutei pereiti per gatvę, pa
sislinkti, kad ir kitas galėtu atsisėsti autobuse, 
pagirdyti ištroškusį arklį pašalinti banano žieve 
nuo šaligatvio, kur kas gali paslysti, — visa tai 
geri darbeliai. Bet vieną gerą darbelį būtinai 
reikia kasdien padaryti, ir jį bus galima už
skaityti geru darbeliu tik, jei nepriimsite jokio 
atlyginimo už jį.

R. B. Powell

dėjo siūlai, nusižiovauja ir patogiai atsilošia 
kedėje.

Skautės pastebi kandidatės neūpą, ir visos 
choru sako:

„Eiva, Katre, pupų kult!“ 
Katrė:

„Pupt, pupt negaliu 
nei sveikatos neturiu.“

Skautės nustemba Katrės atsakymu ir toliau 
dainuoja 2-rą posmą šios dainos:

„Mes nueisim, kur kvapios pievų gėlės.“ 
Katrė snaudžia. Skautės jai sako:

„Eiva, Katre, siūlų sukt!“
Katrė:

„Sukt, sukt negaliu 
nei sveikatos neturiu!“

Skautės dainuoja Katrei tinginių himną: 
„Vaikšto be darbo 
kampas iš kampo, 
visi vadina tinginių pančiu.
Baigia surūgti, baigia pasenti, 
visi tik Šaukia: „Tinginio panti!“

Katrė nei krust. Tada skautės prieina prie 
Katrės ir jai tyliai sako:

„Eiva, Katre, putros srėbt!“
K a t r ė : „Putrossrėbt?“

„Kur manasis, kur manasis 
tas didysis samtis?“

(ješko, samčio suranda už diržo, ir aukštai jį 
iškėlusi bėga iš kambario) Skautės juokiasi ir 
palydi dainele:

„Darbštuolė, darbštuolė“ (kaip „stovykla, 
stovykla“)

Paskui sudaro ratą' ir paleidžia raketę: „Vyt, 
vyt-tinginius vyt!“ ir choru sako patarlę: 

„Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos 
duot nereikia!“

Sktn. L. Liepsnelė

Skaučių, pasirodymai
Eiva, Katre, pupų kult.
Skaučių skiltis. Penkios skautės su kakla

ryšiais sėdi aplink nedidelį stalą, mezga ir 
dainuoja 1-ą posm.„Sese skautė saulutė mums“ 
Viena-be kaklaryšio, atseit-skautė kandidatė, 
kuriai už diržo kabo didelis samtis, varto siūlų 
kamuolį ir išmeta. Tingiai pasižiūri, kur nurie
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Klajoklio Žirgas
Vienoje didžiulėje Afrikos dykumoje gyvena 

klajokliai piemens, kurių, visas turtas-avių ir 
kuprių kaimenės. 0 geriausias draugas ir biciu- 
lis-neapsakomos vertybės žirgas.

Kartą, vienas klajoklis su savo puikiuoju 
žirgu pateko nelaisvėn. Suvaržė ji virvėmis ir 
paguldė ant smėlio. Jo galvoje drumstėsi skur
džios mintys. Jis žinojo, kad jo laukia mirtis, 
kad jau neteks jam pamatyti nei saviškių, nei 
draugų, nei mylimos dykumos platybės.

Naktį, kai visi sumigo, jis pradėjo klausytis: 
jam pasirodė, kad čia pat netoliese sužvingo jo 
žirgas. Švilptelėjo, ir arklys antrą kartą, sužvin
go, bet jau arčiau, ir netrukus išgirdo sunkiai 
atšokuojant savo žirgą. Pirmutinių žirgo kojų 
būta pančių supančiotų. Žvaigždės švietė ir buvo 
matyti, kaip žirgas žiūrėjo didelėmis, protingo
mis akimis į savo poną, Klajoklis pašnibždomis 
prabilo:

— Drauge mano ištikimasis! Pats aš žūsiu 
tų nenaudėlių rankose, bet tu turi, laisvas būti. 
Žinau, tu atrasi namo kelią. Tarnauk bent mano 
vaikams.

Ir, pasikėlęs nuo žemės, ėmė graužti savo 
lygiais, kaip piūklas, baltais dantimis pantį. Po 
kiek laiko pantis buvo pergraužtas, ir žirgas 
liko laisvas. Iš džiaugsmo papurtė sprandą ir 
labai negarsiai sužvingo.

— Sudie ir būk laimingas! — tarė jam 
klajoklis ir pasakė ta žodį, kuri žinojo tik jis 
ir jo žirgas. Pirma, kai ištardavo tą žodį, žirgas, 
kaip žaibas, lėkdavo į gimtąsias palapines,

Bet šį kartą žirgas nebėgo tuojau .... Jis 
stovėjo vietoje, tarytum dar abejodamas . . . 
Paskum staiga nusitvėrė dantimis virvės, kuria 
buvo surištas jo ponas, pakėlė nuo žemės ir 
taukšėdamas kanopomis nuzvimbė nakties 
patamsiu per dykumą.

Žmones, kurie gulėjo arčiau belaisvio, nuo 
to taukšėjimo nubudo, sukėlė kitus, šoko ant 
žirgu ir ėmė vytis, bet argi buvo kada žirgas, 
kuris būtų galėjęs privyti šito klajoklio žirgą?

Per kiaurą naktį, kaip dūmas, lėkė žirgas, 
ir švintant buvo jau tarp gimtųjų palapinių. 
Vos bepaeidamas iš nuovargio, padėjo jis savo 
sukratytą, vos gyvą, bežadį poną prie palapinės 
angos, o pats krito žemėn ir patrukęs galą gavo.

Ir ligi šiol, kai susirenka aplink laužą keli 
klajokliai, jų vienas styguodamas ima dainuoti. 
Visi kiti tada atsidėję klausosi: jis klajoklio 
žirgo dainą dainuoja.

Iš „Vargo Mokyklos“ I d.

KAI KURIE SKILČIŲ SILUETAI IR ŠŪKIAI

OPŠRUS.
Cytt-tt...

Purpurinis ir baltas.

ŠIKŠNOSPARNIS.
Ci-ci-ci.

Šviesiai mėlynas 
ir juodas.

BEBRAS.
Ploti delnais 
Mėlynas ir 
geltonas.

LOKYS.
Būrr...

Rudas ir juodas.

BAUBLYS.

Pilkas ir žalias.

KURTINYS.

Rudas ir pilkas. ■

JAUTIS. 
B-ū-u.

________ Raudonas.

KATINAS. 
(Kniau arba) karniau. 

Pilkas ir rudas.

GAIDYS.
Kakarykū.

Raudonas ir rudas.

Gamtosakž
Gamtosaka reiškia nusimanymą apie gyvū

nus, kuris įgyjamas sekant jų pėdsakais ir 
selinant prie jų kad būtų galima juos stebėti 
jų gimtoje aplinkoje ir susipažinti su įvairiomis 
gyvūnų rūšimis ir jų papročiais. Gyvūną galima 
nusišauti, tik prireikus maisto. Joks skautas 
niekad tyčia nešaudo gyvūnų vieno šovimo 
dėliai, nebent gyvūnas butų kenksmingas.

Nuolat stebėdamas gyvūnus jų gimtoje 
aplinkoje, per daug juos pamėgsti, kad norėtum 
žudyti.
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Visą, medžioklės malonumą sudaro gyvūnų, 
susekimas ir selinimas prie jų, ne ją kovimas.

Gamtosaka, be sugebėjimo stebėti pėdsakus 
ir kitus smulkius ženklus, apima ir galią per
manyti prasmę, kaip kad: kokiu žingsniu 
gyvūnų, eita, ar jo būta išsigandusio ar kas 
įtarta ir tt. Gamtosaka padeda medžiotojui 
susirasti kelią neišžengiamose giriose ir dyku
mose, suvokti, kurie laukiniai vaisiai, šaknys 
ir tt. geriausiai tinka maistui, arba kuriuos 
gyvūnai labiausiai mėgsta ir kurie todėl juos 
gali labiausiai patraukti.

Tokiu pat būdu skautas, žvalgaudamas 
civilizuotame krašte, skaito žmonių, arklių, 
dviračių ir tt. pėdsakus ir iš jų sužino, kas 
vyksta. Iš smulkių ženklų, kaip iš paukščio 
spurstelėjimo, jis pastebi, kad kas juda neto
liese, nors nieko ir nemato.

Įsidėmėdamas mažmožius ant žemės, jis 
nekartą randa pamestus daiktus, kuriuos paskui 
grąžina savininkams.

Pastebėjęs kokią pakinktų smulkmeną, gali 
nepritikti diržas ar žąslai veržti ir tt. jis dažnai 
apsaugo arklius nuo skausmo.

Įsidėmėdamas žmonių elgesį ir apdarą ir 
sudurdamas galą su galu, skautas kartais gali 
pamatyti, -kad jie yra ką pikto sumaną ir gali 
sukliudyti nusikaltimą, arba dažnai gali pažinti, 
kada jie yra atsidūrę, bėdoje ir yra reikalingi 
pagalbos ar užuojautos- ir tada gali atlikti vieną 
iš svarbiausių skauto pareigų, būtent: kaip 
galėdamas padėti nelaimėje ar bėdoje atsidū- 
rusiems žmonėms.

Atminkime, kad gėda skautui, jei kiti, jam 
esant su jais, pamato ką didelio ar mažo, arti 
ar toli, aukštai ar žemai, ko jis pats dar nėra . 
pamatęs.

Tuntininkų ir vietininkų 
suvažiavimas.

L. S. S. Vadija š. m. vasario 1 ir 2 dienomis 
šaukia Wiesbadene anglų, amerikiečių ir pran
cūzų zonų tuntininkųir vietininku suvažiavimą.

L. S. S. dvasios vadovas.
L. S. S. Vadija, remdamasi Suvažiavimo įga

liojimu, pakvietė kun. St. Ylą, Stutthofo kon

centracinio lagerio kankinį, būti L. S. S. dvasios 
vadovu. Kun. St. Yla šiuo metu yra išvykęs į 
pietus pataisyti sveikatos. Tikime, kad susti
prėjęs, galės apsiimti šias pareigas.

Šeštasis pasaulinis skautų 
sąskrydis.

Tarptautinis Skautų Komitetas Londone 
nesenai posėdžiavo ir nutarė 1947 mt. liepos 
gale ir rugpiucio pradžioj Prancūzijoj sušaukti 
šeštąjį pasaulinį skautų saskiydį-jamboree. Tuo 
metu bus sukviesta ir tarptautinė' skautininkų 
konferencija.

L. S. S. Vadijos pripažinimas.
Po Tarptautinio Skautų Komiteto posėdžio, 

kuris įvyko Londone lapkričio gale, Tarptau
tinio Skautų Biuro Direkt. J. S. Wilson pranešė 
L. S. S. Vadijai Detmolde apie jos pripažinimą 
ir pristatymą Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos 
skautų asociacijoms.

Tarptautinio Skautų Biuro 
padėka.

Tarptautinis Skautų Biuras per L. S. S. Vadiją 
Detmolde dėkoja Lietuvos skautėms ir skautams 
britų, amerikiečių ir prancūzų zonose už pa
reikšta užuojauta dėl skautų įkūrėjo ir pasaulio 
skautų šefo Lordo Baden-Powellio mirties.

Detmoldo Tuntas.
Naujų Metų dieną įvyko Detmoldo Lietuvių 

Gimnazijoj skautų ir skaučių iškilminga sueiga, 
kurios metu „H. Montes“ ir „Onos Vytautienės“ 
draugovių broliukai ir sesutės davė įžodį 
Istorikė mokyt. Sruogienė laikė įdomią paskaitą 
„Ona Vytautienė.“ Skautams sveikinimo žodį 
tarė Vyriausias Skautininkas, Skaučių Skyriaus 
Vedėja ir gimnazijos direktorius Keblinskas. 
Skautai ir skautės gražiai pasirodė. Sueigoje 
dalyvavo gražus būrelis lietuvių visuomenės.

Oldenburgo Tuntas.
Skiltininkų kursai. Neturėdami pakanka

mai prityrusių skiltininkų, suorganizavome 
skiltininkams kursus, kuriuose be skautavimo 
dalykų einama ir vadovavimo praktika. Kursai 
tęsis 12 savaičių po 1 sueigą kas savaitė, viso 
36 valandas. Sėkmingai atliktos 8 sueigos. Pro
gramoje: skautybės ideologija, skautybės isto
rija, skiltininko reikšmė, skilties vadovavimo 
menas, skilties sueigos, iškylos (praktika!) Pijo- 
nierija, mazgai, švilpesiai, kelionės ženklai, 
slaptaraštis, Morzė, Pasaulio salių susekimas 
naudojimasis kompasu, atstumų spėjimas, topo
grafija, pirmoji pagalba, skilties vaistinėlė, 
pasiruošimas laužų programai, inscenizavimo 
menas, skautų dainos, skautų žaidimai, skautų 
stovyklos, skautų konkursai, Džu-Džitsu apsi
gynimo būdai (praktika!) etc. Kursams vado
vauja tuntininkas sktn. Pr. Karalius.
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Tunto laužas. Pagerbti 23 lapkričio tun
tas surengė visuomenei viešą laužą. Dalyvavo 
keli šimtai svečių. Programa pavyko gerai.

Tunto Šventė. Gruodžio men. 8 dieną, 
dalyvaujant gausiam būriui kviestų svečių ir 
skautų tėvų, davė įžodį apie 90 skautų. Prieš 
įzčdį skautai organizuotai dalyvavo pamaldose.

Uniformos! Dalis skautų įsitaisė patys 
uniformas. Surinko baltų marškinių ar drobių, 
bendrai nudažė ir pasisiuvo uniformas. Tuo 
pavyzdžiu užsikrėtė, rodos, ir kiti, kurie ligi 
šiol laukė uniformų ”iš aukščiau.”

Skautai talkininkauja lagerių, ad
ministracijoms. Skautai perėmė vėliavų 
pakėlimą ir nuleidimą stovyklose. Lituanikos 
stovykloj skautai dežuruoja raštinėj, informuoja 
atvykusius svečius, parodo jiems reikiamus 
butus ir tt. Skautės eina skaityklos prižiūrėtojų 
pareigas.

Defmoldas. Skautų vyčių „Tumo Vaiž
ganto“ būrelis suruošė kariuomenės dienos 
minėjimą, į kurį gausiai atsilankė vietos lietuvių 
visuomenė. Po paskaitos, kurioje prisiminta 
gražus mūsų karių laimėjimai kuriant Nepri
klausomą Lietuvą, seke meninė dalis. Ją išpildė 
su pasisekimu vietos lietuviai menininkai ir 
Detmoldo Lietuvių Gimnazijos moksleiviai.

Fischbeckas. Vytauto Didžiojo skautų 
draugovė neseniai turėjo gražias iškilmes. Sto
vyklos koplyčioje buvo pašventinta jos vėliava. 
Po pamaldų salėje tuntininkas psktn. Statkus 
iškilmingai perdavė pašventintą draugovės vėlia
vą. 38 berniukai ir mergaites priimti į skautų 
eiles, davė įžodį. Be kitų kalbėtojų tarė žodį 
ir UNRRA direktorius Mr. Linster, senas skautas. 
Jis nuoširdžiai palinkėjo ir toliau dirbti po 
skautų vėliava.

Skilčių pasirodymuose: jumoristiniai daly
kėliai, plastika, eilėraščiai ir skautų paruošti 
Verikaičio ir Skrebūno paruošti tautiniai šokiai. 
Užbaigai 3-jų paveikslų dramos dalykėlis 
„Palaiminti būkit“, režisuotas Kaributo.

Falkeaibergas. ( Hamburg - Neugraben) 
Kariuomenės šventės proga Lietuvos Karaliaus 
„Mindaugo“ skautų-čių draugovė surengė iškil
mes. Pašventinta vėliava ir pasakytas gražus, 
skautų iškilmėms pritaikytas, pamokslas. Skau
tiška seimą labai pagausėjo. Labiau pasižymeje 
skautai buvo pakelti į aukštesnius vyresniškumo 
laipsnius. Meniška dalį atliko paskiros skiltys. 
Buvo ir koncertas, dalyvaujant skauto Verikai
čio vadovaujamam skautu oktetui, mišriam 
chorui ir tautinių šokių grupei.

į iškilmes Buvo atsilanką tuntininkas su 
adjutantu ir Lūbecko, Hamburgo beiFischbecko 
atstovai. Šventė praėjo labai pakilia nuotaika. 
Vietos lietuviųvisuomenė labai palanki skautams.

Flensburgas. Lietuviai skautai labai gra
žiai pasirodė prieš kitataučius. Ypač gražus 
santykiai uzmegsti su danu skautais. Veikia čia 
„Perkūno Dievaičio“ draugove. Kitam nr. plačiau.

Wuerzburgas. Wuerzburge veikia dvi 
skautų draugovės: pirma-ją Draugovėj, sudaro 
gimnazijos moksleivės-50 skaučių vadovauja 
psktn. Stasiškienė. Antroji jaun. skaučių Dr-vė, 
vadovauja vyr. skilt. Knistautienė. Be to, dar 
yra vyr. skaučių skiltis, kurią sudaro vyr. 
skautės ir skautininkės. Vadovauja psktn. Varia- 
kojienė. Vienetui vadovauja sktn’ Milvydaitė.

Weilheim. Nepersenai Weilheime (Amer, 
z.) įsikūrė „Pilėnų kun. Margio“ dr-vė, kurią 
sudaro 45 skautai. Dr-vei vadovauja sk. vyt. 
Medalinskas. Dr-vė palaikė bičiuliškus santy
kius su UNRRA ir vietosa merikiečių kariųatsto- 
vais, kurie pažadėjo visapusiškai remti skautus.

Prie L. S. S. Vadijos įsteigtas skautų reikmenų

(Tiekimo įpkijriua
Siūlo skautiškas getras po 5.— RM. št„ kalaraiščiams žiedus po 0.20 RM. št., sieninius 

judomus skautiškus kalendorius 1946 m. po 3.— RM. ir kit. reikm.

Ieško pirkti įvairios skautų uniformos ir aprangos reikmenis.

KREITIS VADUOS B Ū K LA N - D E T M O L D (21) . BAHNHOFSTR, 6

Skubiai reikalingas

Bielefeldo spaustuvei lietuvis 

linotipistas rinkėjas. Parūpinama 

apsigyvenimo sąlygos.
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s. R. Giedraitis ir ps. F. Prekeris. 
Viršelio užrašas dail. Kolbos.
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Technikine spaudos priežiūra sav. Kapočiaus Juozo.
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